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Voorwoord
En dan is het 2020. Een frisse start. Nieuwe ronde , nieuwe kansen. Goede voornemens en wilde plannen.  
Frisse moed en nieuwe energie. En zo nog meer van die gemeende clichés die horen bij het nieuwe jaar.  
En dan gebeurt er iets wat normaal gesproken alleen ziet in een Hollywood film. De wereld wordt in snel tempo 
overspoeld door een nieuw virus. Wat begint met de grote strijd om het WC-papier wordt al snel een andere 
manier van leven en omgaan met elkaar. De wereld moet wennen aan een andere levenswijze. 

Covid-19 heeft verwoestende gevolgen gehad, zeker voor de mensen die ziek zijn geweest of overleden aan het 
virus. We leven allemaal mee met de mensen die dit is overkomen, of die iemand verloren hebben. Naast alle 
ellende dwong de pandemie de samenleving echter ook tot ook het leveren van ongeprecedenteerde prestaties. 
Het aanpassingsvermogen van mensen is zichtbaar geworden in de creativiteit waarmee oplossingen werden 
bedacht, technologische vooruitgang die een vlucht nam, en in de medische wetenschap, waar zowel mensen 
met de nieuwe ziekte behandeld moesten worden, maar ook in een hoog tempo vaccins werden ontwikkeld.  

CURA XL heeft haar best gedaan om een steentje bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke 
problemen die ontstonden door deze pandemie. Vanaf de eerste maatregelen zijn onze medewerkers 
doorgegaan met het leveren van zorg bij de mensen thuis of in een van onze woonvormen. Waar dit niet 
mogelijk was kon gebruik gemaakt worden van videobellen. We zien dit als een prestatie en zijn enorm trots op 
alle medewerkers die zich zo hard hebben ingezet om de zorg van onze cliënten doorgang te laten vinden. 

Als we kijken naar de ontwikkeling van onze organisatie in 2019 en 2020, dan zien we enige gelijkenis met de 
coronacrisis. Voor CURA XL was 2019 niet het beste jaar; tegenvallende financiële resultaten maakten ineens 
duidelijk voelbaar hoe kwetsbaar je kan zijn als organisatie. Ook hier heeft dit vervelende gevolgen gehad voor 
sommige medewerkers. Maar daarnaast dwong ook hier een crisis ons tot het leveren van een buitengewone 
prestatie. Met veerkracht, creativiteit en doorzettingsvermogen is de organisatie in 2020 in rap tempo veranderd; 
oude werkwijzen werden herzien, functies werden aangepast en processen werden gestroomlijnd. Het resultaat 
mag er zijn. In een jaar tijd zit CURA XL weer stevig terug in het zadel en heeft de organisatie hernieuwde 
potentie gekregen om zich door te ontwikkelen. Als kers op de slagroom kon 2020 worden afgesloten met een 
positief financieel resultaat. Naar onze indruk heeft CURA XL deze “crisis” nodig gehad om de volgende stap te 
kunnen maken in haar ontwikkeling. 

Het drijft te ver om te stellen dat Covid-19 ook voor de samenleving de “crisis” is die we met z’n allen nodig 
hadden. Ik spreek alleen wel graag de hoop uit dat deze gebeurtenis ons allemaal iets positief zal brengen, 
en een ontwikkeling op gang brengt die ons helpt om als samenleving steeds weer nieuwe en constructieve 
stappen te zetten.  

Namens de directie van CURA XL,

Martijn Fluiter
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INLEIDING KWALITEITSVERSLAG 2020

 Voor u ligt het vierde Kwaliteitsverslag van CURA XL. 

Een bijzondere tijd. Een zware periode. Een moeilijke situatie. Lastige omstandigheden. Dit zijn opmerkingen 
die we het laatste jaar met enige regelmaat voorbij hebben horen komen. En allemaal waar. Het was (en is) een 
bijzondere tijd die niemand van ons ooit eerder zo heeft meegemaakt. 

Voor sommigen betekende het dat het kantoor ineens niet meer de dagelijkse werkomgeving was, dat er 
gekozen moest worden tussen werken aan de woon- of keukentafel of de kinderen thuis les geven. Voor 
anderen betekende het juist je werk blijven doen op de locatie of bij de mensen thuis, maar wel in andere en 
soms spannende omstandigheden. Ook voor de mensen die zorg ontvingen was er ineens van alles anders dan 
normaal: contacten verliepen soms via een scherm of telefoon, en zorgverleners droegen ineens beschermende 
middelen. Veel overleggen en bijeenkomsten gingen niet door, of wel, maar dan digitaal. Dit heeft veel gevraagd 
van iedereen; zowel de cliënten, de hulpverleners, maar ook de ondersteunende diensten binnen de organisatie 
hebben moeten wennen aan hoe het werk er met COVID-19 ineens uit ging zien.  

Ondanks de uitdagingen die het afgelopen jaar aan ons stelde, zijn er echter ook positieve ontwikkelingen 
geweest. We zijn op een andere manier gaan denken, met meer dankbaarheid voor wat we wel hebben. Onze 
reisbewegingen zijn geminimaliseerd waardoor we de natuur veel minder belast hebben. De door veel bedrijven 
al ingezette beweging in de richting van digitalisering heeft een vliegwiel gekregen. Er wordt een doorlopend 
beroep gedaan op onze creativiteit en veerkracht. Iets wat al vele mooie ideeën en resultaten heeft opgeleverd, 
ook binnen ons werk. En dat is waar we in dit Kwaliteitsverslag de nadruk op willen leggen. 

We willen in dit Kwaliteitsverslag een beeld geven van wat we met elkaar bereikt hebben ondanks de pandemie. 
Welke creatieve ideeën en resultaten zijn ontwikkeld en uitgewerkt. Welke doelen we bereikt hebben. We willen 
een beeld geven van de zorg die we wél hebben kunnen leveren, de activiteiten die we wél hebben kunnen 
uitvoeren en de verbeteringen die we wél hebben kunnen doorvoeren. 

Het Kwaliteitsverslag is, net als de voorgaande jaren, opgedeeld in een formeel stuk en een persoonlijke kant 
die elkaar doorlopend afwisselen. Ook dit jaar staan er een aantal interviews met medewerkers en cliënten in 
ons Kwaliteitsverslag. Waar het vorig jaar voelde als een uitdaging om de interviews telefonisch of screen to 
screen af te nemen verliep dit jaar soepel doordat medewerkers inmiddels gewend zijn aan screen to screen 
contact en hun weg hier veel meer in gevonden hebben.  

Het Kwaliteitsverslag is opgebouwd uit verschillende delen. Het eerste deel bevat een terugblik op het 
afgelopen jaar. Het tweede deel bevat een vooruitblik  op het komende jaar/de komende jaren. Hierbij is 
een koppeling gemaakt met het strategisch jaarplan van CURA XL. Deel 3 staat in het teken van interviews 
met cliënten en medewerkers. In deel 4 staan de reflecties beschreven. Dit jaar hebben we een uitgebreide 
teamreflectie en een reflectie van de RvC beschreven. Ook het verslag van de externe visitatie staat in dit deel 
beschreven. Deel 5 is het afsluitende deel met daarin een samenvattende conclusie en een dankwoord. 
Voor de cliëntenversie hebben we ook dit jaar gekozen voor een videographic.

Wij wensen u veel leesplezier. 
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Wie zijn we als CURA XL
HOE WILLEN WE WERKEN?

CURA XL hanteert sinds haar 
oprichting als missie: het bieden 

van zorg- en dienstverlening die 
voor iedereen altijd toegankelijk 
is. Om dat te bereiken werken 
we praktisch en met aandacht 
voor de persoon: we kijken wat 
iemand nodig heeft, en stemmen 
daar vervolgens heel concreet en 
duidelijk ons hulpaanbod op af. 
We werken met een lage drempel: 
iedereen is welkom. Het maakt niet 
uit of iemand jong is  of oud, een 
moeilijke of een makkelijke vraag 
heeft, thuis woont of bij ouders, 
individueel hulp nodig heeft of juist 
in een groep wil wonen. Daarnaast 
werken we lokaal, met kleine teams 
in de regio. Op die manier is de juiste 
hulp altijd in de buurt. 
 
Natuurlijk realiseren we ons ook 
dat we niet alles kunnen. We kijken 
echter altijd met de mensen mee: 
als er zich iemand aanmeldt met 
een vraag die onze expertise te 
buiten gaat, dan zoeken we samen 
naar een oplossing. Soms komt 
die in de vorm van een training of 
behandeling, soms in de vorm van 
een samenwerking met een van 
onze ketenpartners. We vinden dat 
iedereen recht heeft op zijn of haar 
eigen ontwikkeling, en geloven dat 
elk mens in staat is een (nog) betere 
versie te worden van zichzelf. Het is 
onze taak daarbij te ondersteunen, 
en elk middel dat we voorhanden 
hebben daarbij in te zetten.  
 
 
 

Zo kijken we niet alleen naar de 
mensen die bij ons aankloppen om 
hulp, maar ook naar de collega’s 
die bij ons willen werken. Ook deze 
collega’s maken een reis binnen 
de organisatie en zijn continu in 
ontwikkeling. Ook zij worden elke 
dag weer een (nog) betere versie 
van zichzelf. Als CURA XL willen we 
ons dienstbaar opstellen aan die 
ontwikkeling. Dat doen we door 
te streven naar een mensgerichte 
organisatie die ruimte biedt voor 
de kennis en expertise van haar 
medewerkers, vanuit vertrouwen 
werkt en regelmatig peilt waar de 
collega’s het meest gelukkig en 
gemotiveerd van worden.  
 
HOE ZIT DE ORGANISATIE IN 
ELKAAR

CURA XL heeft sinds de 
oprichting in 2010 een sterke 

groei doorgemaakt. Dat betekent 
dat er organisatorisch ook het 
een en ander aan verandering 
onderhevig is geweest. Waar we 
destijds startten met een kleine 
groep mensen, die op een informele 
manier het contact met elkaar 
onderhielden en de zorg verleenden, 
zijn we inmiddels met ruim 130 man 
sterk een professionele organisatie 
geworden.  
 
De afgelopen 2 jaar hebben in 
het teken gestaan van enkele 
veranderingen in de structuur 
van de organisatie. Zo hebben de 
directeur-bestuurders wat meer 
afstand genomen van de uitvoering; 
zij houden zich tegenwoordig 
bezig met het besturen van 

de organisatie en het initiëren 
van grotere en overkoepelende 
projecten. De inhoudelijk directeur 
is verantwoordelijk geworden voor 
de dagelijkse uitvoer van  de hele 
organisatie.   
 
Onder deze directeur resideert het 
MT. Sinds 2020 bestaat deze uit 
de manager Expertisecentrum, 2 
regiomanagers Ambulante zorg, 2 
clusterhoofden Beschermd Wonen, 
en de controller. Het MT wordt in 
2021 aangevuld met een nieuwe HR-
adviseur.  
 
Een aantal organisatieonderdelen 
zijn opgericht of verder 
geprofessionaliseerd. Sinds januari 
2019 is het Expertisecentrum 
verantwoordelijk voor de 
inhoudelijke kant van de zorg, 
kwaliteit en scholing & training. 
De afdelingen Finance, ICT en de 
administratie zijn verder uitgebouwd 
en geprofessionaliseerd. Daarnaast 
zijn er allerlei systemen ingekocht 
en ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld 
AFAS en ONS/NEDAP, om daarmee 
processen meer gestroomlijnd 
te laten verlopen en kwaliteit te 
kunnen borgen en zichtbaar maken 
voor de buitenwereld.  
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WELKE ZORG VERLENEN WE 
EN WAAR DOEN WE DAT

CURA XL verleent gemiddeld zorg 
aan zo’n 650-750 individuele 

cliënten per jaar. Deze cliënten 
komen uit allerlei windrichtingen, 
en vanuit allerlei soorten 
financieringsstromen. We hebben 
contracten met de gemeenten 
voor WMO en jeugdzorg, maar 
verlenen ook zorg vanuit de WLZ en 
forensische indicaties.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook dit jaar zien we, net als in 
2019, de hoeveelheid trajecten licht 
teruglopen. We merken dat we in 
2020 intensiever en specialistischer 
zijn gaan begeleiden. We zien 
dat cliënten vaak eerder worden 
opgepakt in de voorliggende 
voorzieningen en hierdoor later 
in de maatwerkvoorzieningen 
komen. Als ze dan bij CURA XL 
terecht komen hebben ze vaak een 
zwaardere zorgvraag, wat vraagt om 
een intensievere inzet.   
 
Hierdoor hebben we met minder 
trajecten toch een goed resultaat 
behaald. Ook zagen we een trend 
waarbij de instroom binnen het  
 

 
beschermd wonen,  in de tweede 
helft van het jaar, en dan met name 
het laatste kwartaal, weer een groei 
liet zien. Daarmee lijkt een positieve 
trend ingezet.  
 
De zorg wordt verleend in onze 
ambulante regio’s in het noorden 
(provincies Groningen en Drenthe), 
midden (regio Apeldoorn/Zwolle) 
en westen (Amsterdam/Almere en 
omgeving) van het land.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de noordelijke provincies 
verspreid staan 9 woonlocaties 
waar mensen beschermd kunnen 
worden. Op sommige locaties is 
24 uur per dag een professional 
aanwezig, op andere locaties kan 
de begeleiding op afroep benaderd 
worden. De groepsgrootte varieert 
van 8 tot 15 bewoners.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Almere staan een 3-tal kleinere 
woonvoorzieningen waar mensen 
begeleid kunnen wonen. Deze 
huizen geven ruimte aan 4 mensen 
per woning. Men woont daar 
redelijk zelfstandig: er is elke dag 
een aantal uur een professional 
aanwezig. Daarnaast heeft iedere 
bewoner een persoonlijk 
begeleider, die een aantal 
uren per week zorg komt 
verlenen.  
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Als het gaat om onze zorg, zijn 
er een aantal kernbegrippen die 
we erg belangrijk vinden. Deze 
kernbegrippen zijn geformuleerd 
in drie hoofdthema’s en sluiten 
aan bij de thema’s van het 
clienttevredenheidsonderzoek 
(CTO) (afgenomen eind 2020), de 
manier waarop er al gewerkt wordt, 
en de kernwaarden die we als 
organisatie hanteren.  
 
Eigen regie en zelfstandigheid 
We streven ernaar dat mensen 
zo veel mogelijk eigen regie en 
zelfstandigheid behouden over 
hun leven. Dat betekent dat we 
samen met de client kijken naar 
wat iemand zelf kan, en op welk 
punt we nog moeten helpen. We 
gaan uit van de gedachte dat ieder 
mens een bepaalde “zone van regie” 
heeft, zaken die hij probleemloos 
zelf aan kan pakken. Daarboven 
ligt een “zone van leren”. In dit 
gebied liggen zaken die iemand 
misschien nog niet helemaal zelf 
kan, maar met wat hulp wel kan 
leren. Dit is het gebied waarop de 
begeleiding insteekt en samen met 
de client zoekt naar strategieën 
om eigen regie en zelfredzaamheid 
te vergroten. Als laatste bestaat er 
een “zone van onbereikbaarheid”. 
Dat zijn zaken waarvan je als mens 
weet dat ze niet voor je weggelegd 
zijn. Zoals  misschien bekend is lukt 
het niet om zonder talenknobbel  
vloeiend chinees te leren spreken, 
of met 2 linkerhanden een 
concertpianist te  worden. Je hoeft 
als mens niet alles te kunnen. De 
dingen die in deze zone liggen kan je 
het beste laten voor wat ze zijn, en 
je proberen te focussen op alles wat 
je wel kan en waar je voldoening uit 
haalt. Stel dat het nu voorkomt dat 
het voor iemand zo is dat er zaken 
in deze zone liggen die belangrijk 
zijn om je staande te houden in de 
maatschappij (zoals  

 
je financiën op orde houden) dan 
kan er gezamenlijk voor gekozen 
worden om zoiets samen te doen 
met iemand die er meer verstand 
van heeft of er beter in is. Samen 
iets oppakken geeft je regie en 
betekent dat je gedeeltelijk toch je 
verantwoordelijkheid kan nemen. 
Op het moment dat ook dat niet 
haalbaar blijkt, of een negatief 
effect heeft, kan er gezamenlijk 
voor gekozen worden dat iemand 
anders het van je overneemt (door 
bijvoorbeeld een bewindvoerder 
aan te stellen). Op het moment dat 
het zover komt bespreken we open 
en eerlijk met elkaar wat er wel en 
niet mogelijk is, en kijken we welke 
zorg daar het best bij past. We gaan 
niet samen hard ergens aan trekken 
als we weten dat het niet mogelijk 
is. Dat kan soms moeilijk zijn, 
maar op die manier voorkomen we 
faalervaringen en houden we tijd en 
energie over voor de dingen die wel 
lukken.   
 
Kwaliteit van leven  
We streven naar een zo hoog 
mogelijke kwaliteit van leven. We 
gaan samen met de client op zoek 
naar wat dat betekent voor hem of 
haar: waar haal je plezier uit, wat is 
voor jou zingevend en welke dingen 
maken dat je het gevoel hebt dat 
je er toe doet? We nemen dit mee 
in het begeleidingsplan en werken 
samen aan het vormgeven van de 
doelen die de client hierin stelt. 
 
Onderdeel van de wereld 
Als mens maak je onlosmakelijk 
deel uit van de wereld om je heen; 
zowel in het klein, op je eigen 
woonplek, als in het groot; in de 
maatschappij waar je bij hoort en 
de aarde waar je op leeft. We kijken 
hierbij samen met de client naar 
wat voor hem of haar belangrijk is 
in deze verbondenheid, en naar de 
sociale en praktische interactie met  

 
de wereld om iemand heen.  
Hoe staat het met het contact 
met naasten en verwanten? Is de 
leefomgeving in de woning of op de 
locatie optimaal? Hoe doe je nou 
als mens mee met alles wat er om 
je heen gebeurt?  Hoe voelt iemand 
zich in de maatschappij en wat 
voor effect hebben ontwikkelingen 
op het welbevinden en gevoel van 
veiligheid?  De uitkomsten van deze 
vraagstukken worden meegenomen; 
er wordt gekeken naar manieren 
waarop eventuele gevoelens van 
machteloosheid, ontevredenheid, 
onveiligheid en angst omgezet 
kunnen worden in acceptatie, 
actiegerichtheid of zelf regie nemen, 
zodat er een grotere positieve 
verbondenheid met de omgeving 
ontstaat.   
 
CURA XL werkt niet volgens een 
vaste methodiek, ze zet in wat er 
nodig is om te bereiken wat gewenst 
is, en maakt daarbij gebruik 
van allerhande verschillende 
methoden en technieken. CURA XL 
wil echter wel de komende jaren 
haar methodiek, de wat werkt 
methode,  verder gaan beschrijven 
en verfijnen.  Bovenstaande 
kernbegrippen gaan hiermee steeds 
meer een centrale rol gaan spelen in 
het methodisch denken binnen de 
organisatie. 



PAGINA 5

Terugblik op 2020

Foto: uit eigen archief

2020 was een bijzonder jaar, 
voor ons allemaal. COVID-19 

verraste de wereld, en zorgde voor 
een situatie zonder precedent. 
Als samenleving konden we niet 
anders dan ons er steeds maar 
weer doorgeen navigeren, met 
als leidraad de informatie en 
kennis die we op elk gegeven 
moment voorhanden hadden. Dat 
was voor CURA XL niet anders. 
Het was een proces van zoeken, 
besluiten, uitvoeren, en dan soms 
ook besluiten weer bijstellen. 
Sommige doelen moesten even in 
de ijskast gezet worden. Andere, 
nieuwe problemen dienden zich 
aan en vroegen om een oplossing. 
Alle medewerkers en cliënten 
hebben zich tot op grote hoogte 
ingespannen om bij te dragen aan 
een zo veilig mogelijke omgeving en 
het continueren van de zorg. Er zijn 
tot op heden geen ongecontroleerde 
uitbraken van besmettingen 
geweest, niet onder medewerkers, 
en ook niet onder cliënten. Ondanks 
dit relatief gunstige verloop stelde 
de pandemie ons wel voor een 
aantal dillema’s.  
 
1. Het vormgeven van de fysieke 
zorg binnen beschermd wonen en 
de ambulante zorgverlening  
Bij het ingaan van de eerste 
maatregelen dienden zich een 
aantal vragen aan. Ten eerste de 
vraag hoe de begeleiding er binnen 
de ambulante zorgverlening uit 
moest komen te zien: is  het veilig 
om bij de cliënten thuis te komen? 
Hoe richten we de kantoren in en 
kunnen collega’s daar nog komen 
of moet iedereen thuiswerken? Kan 
je nog met een client in de auto 
zitten? Binnen beschermd wonen 
was de vraag vooral op welke 

manier de zorg daar vormgegeven 
moest worden; met name op de 
24-uurs locaties moet er immers 
iemand fysiek aanwezig zijn om de 
cliënten te begeleiden. Daarnaast 
was er zorg met betrekking tot het 
op orde houden van de bezetting 
als er iemand ziek zou worden, of in 
quarantaine zou moeten vanwege 
klachten of een nog niet bekende 
testuitslag.  
 
CURA XL heeft er voor gekozen om 
een aantal maatregelen te hanteren: 
  
De ambulante zorg ging zoveel 
mogelijk fysiek door, daar waar 
het kon. Medewerkers namen 
voorafgaande aan elk contact een 
vragenlijst af om de veiligheid in te 
schatten, droegen beschermende 
middelen als mondkapjes tijdens 
het contact en vroegen de behoefte 
van de client na. Als een client liever 
geen fysieke afspraak wenste, of 
wanneer de situatie als niet veilig 
in werd geschat, vond het contact 
screen-to-screen (via Microsoft 
Teams) of ear-to-ear (telefonisch) 
plaats. Er werden spatschermen 
geïnstalleerd in de auto’s, zodat 
cliënten veilig vervoerd konden 
worden. De zorg heeft daardoor 
voor het grootste gedeelte fysiek 
doorgang kunnen vinden.  
 
Binnen het beschermd wonen zijn 
meteen bestellingen geplaatst 
voor allerhande beschermende 
middelen die de medewerkers 
konden dragen tijdens het werk. De 
meeste gezamenlijke momenten op 
de groep zijn tijdelijk opgeschort. De 
eetmomenten werden individueel 
vormgegeven, of in kleine groepen 
met 1,5 meter afstand aan tafel. Er 
is extra geïnvesteerd op individuele 

aandacht in de vorm van gesprekken 
en begeleiding individueel, en 
wanneer de temperatuur dat toeliet, 
op activiteiten in de buitenlucht.  
 
Er is veel ingezet op het te allen tijde 
rondkrijgen van de roosters. Daarbij 
zijn intern creatieve oplossingen 
ingezet en is er gebruik gemaakt van 
inkoop bij externe partners.  
 
Om alles in goede banen te leiden 
zijn er rondom alle denkbare 
interventies werkinstructies en 
beleidsstukken geformuleerd en 
gepubliceerd op het intranet. 
 
Het hoofdkantoor is tijdelijk 
gesloten geweest. Een aantal 
regiokantoren bleven beperkt 
open, waarbij er gewerkt werd met 
vaste roosters zodat medewerkers 
in bubbels aanwezig konden zijn. 
De kantoren zijn allemaal voorzien 
van materiaal die mensen in veilige 
looprichtingen laat bewegen en 
wijzen op de basismaatregelen.  
 
Alle medewerkers van het 
bedrijfsbureau, directie, 
management en het 
expertisecentrum werkten zo 
veel mogelijk vanuit huis. CURA 
XL heeft voor deze medewerkers 
thuiswerkmiddelen en een 
thuiswerkvergoeding beschikbaar 
gesteld.   
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Foto: Mondkapje in de auto

 
2. Het gevoel van cohesie onder 
medewerkers 
De ingezette maatregelen brachten 
ook met zich mee dat er veel 
minder contact mogelijk was tussen 
collega’s onderling; vergaderingen 
en bijeenkomsten werden alleen 
online georganiseerd, samen 
werken op kantoor was er veelal 
niet meer bij, en gezamenlijk iets 
ondernemen na werktijd was ook 
niet meer mogelijk. In de regio’s 
kwamen collega’s met eigen 
initiatieven om dit gemis op te 
vangen. Zo werden er bijvoorbeeld 
online borrels georganiseerd waarbij 
de leidinggevende op de dag van 
de borrel bij iedereen een doos 
met een drankje en lekkernijen 
thuis op de stoep neerzette en 
werd er vaak na online meetings 
even informeel nagekletst.  Aan 
het einde van het jaar is er centraal 
een online activiteit (escape-
room) georganiseerd voor alle 
medewerkers. Deze werd goed 
bezocht en positief beoordeeld. 
Daarnaast heeft de directie 
de moeite genomen om alle 
medewerkers op gezette tijden een 
bericht te sturen en/of een klein 
presentje toe te sturen.  
 
3. Verveling en isolatie onder 
cliënten 
Ook voor de cliënten bracht de 
pandemie gemis van contacten 
en participatie met zich mee. 
Externe dagbestedingslocaties 
gingen veelal over tot sluiting, 
bijeenkomsten gingen niet meer 
door, en uitjes om even te winkelen 
in het stadscentrum werden een 
stuk minder gezellig dan voorheen. 
CURA XL heeft waar dat mogelijk 
was ingezet op continuering van de 
interne dagbesteding, natuurlijk 
met inachtneming van de regels. Als 
de temperatuur het toe liet werden 
er activiteiten in de buitenlucht 
georganiseerd.  
 

 
Ook met betrekking tot bezoek 
werden er richtlijnen opgesteld, 
zodat deze op een veilige 
manier zoveel mogelijk door 
konden gaan. Ondanks deze 
inzet gaven veel cliënten in het 
clienttevredenheidsonderzoek, dat 
eind 2020 werd uitgevoerd, aan 
dat ze zich regelmatig vervelen en 
zich geïsoleerd kunnen voelen. Dat 
geldt natuurlijk niet alleen voor 
cliënten, binnen de maatschappij 
als geheel ervaren veel mensen 
deze gevoelens. Dat neemt echter 
niet weg dat we als CURA XL 
blijven proberen om, binnen de 
mogelijkheden die de pandemie 
ons biedt, zoveel mogelijk nabijheid 
en activiteit te organiseren, voor 
iedereen die daar behoefte aan 
heeft.   
 
 
Binnen het gehele proces hebben 
we gezien dat het voor de meeste 
mensen in eerste instantie veel 
vroeg om zich aan te passen en te 
wennen aan de nieuwe situatie. 
In de loop van het jaar raakte “het 
nieuwe normaal” echter steeds meer 
ingeburgerd: online gesprekken 
voelden bijna als face-to-face 
gesprekken, je greep automatisch 
naar een mondkapje als je ergens 
binnenkwam en niemand maakte 
nog per ongeluk aanstalten om een 
hand te schudden bij kennismaking.  
 
We zijn er trots op dat we de zorg 
door hebben kunnen laten gaan.  
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WAAR HEBBEN WE IN 2020 
POSITIEVE STAPPEN KUNNEN 
MAKEN? 

Naast de pandemie heeft het 
afgelopen jaar voor CURA XL ook 

in het teken gestaan van een aantal 
andere belangrijke zaken. Ondanks 
de belemmeringen die COVID-19 
met zich meebracht, is het gelukt 
om op het gebied van de financiële 
situatie, het expertisecentrum, 
organisatiecultuur en forensische 
zorg een positieve ontwikkeling 
door te maken.   
 
Financiële uitdaging 
CURA XL heeft in 2019 op financieel 
gebied een tegenvallend jaar 
doorgemaakt, waardoor we het 
boekjaar helaas af moesten sluiten 
met een negatief resultaat. Al in het 
laatste kwartaal van 2019 zijn er een 
aantal initiatieven ingezet om weer 
terug te keren naar een gezonde 
financiële situatie. Deze zijn in 2020 
verder uitgewerkt en ingezet. Er is in 
eerste instantie vooral geïnvesteerd 
op het besparen van kosten, door 
middel van onder andere de 
volgende maatregelen: 
 
Effectief organiseren van het 
middenkader binnen het beschermd 
wonen. Binnen dit 
organisatieonderdeel werd gewerkt 
met meerdere locatiehoofden, die 
allemaal 1 of 2 locaties bestuurden. 
In 2020 is er voor gekozen om dit af 
te schalen naar 2 clusterhoofden, 
die gezamenlijk verantwoordelijk 
zijn voor alle locaties.   
 
Het aankopen en inrichten van een 
aantal systemen waardoor er beter 
controle en overzicht te houden is 
op de financiële situatie van de 
organisatie. Met deze systemen 
hebben we onder andere een 
evaluatie uit kunnen voeren op de 
zorginzet onder de medewerkers.   
Meetbare financiële targets (KPI’s) 
stellen met het management,  

 
bijvoorbeeld als het gaat om 
percentage bedbezetting en 
declarabele uren.   
 
Herinrichting van het 
bedrijfsbureau. Door het efficiënt 
inrichten van de systemen kunnen 
we nu met minder mensen meer 
werk verzetten. Binnen het 
bedrijfsbureau is er overgegaan tot 
een meer efficiënte verdeling van 
taken en efficiënter maken van 
processen. Daarnaast is er een 
controller aangesteld, die overzicht 
heeft en te allen tijde de financiële 
trends in de gaten houdt.  
 
Er is een uitgebreide 
leveranciersbeoordeling gedaan. Op 
basis daarvan zijn een aantal andere 
keuzes gemaakt. Een voorbeeld 
daarvan is het uitfaseren van het 
externe lease-contract en overgaan 
op een eigen wagenpark. 
 
Deze interventies hebben er onder 
meer toe geleid dat we 2020 met een 
licht positief resultaat hebben 
kunnen afsluiten. Daarnaast merken 
we dat we  intensiever en 
specialistischer zorg zijn gaan 
verlenen, waardoor er per traject 
een hogere inzet is geweest, en dus 
meer omzet gegenereerd. Daarmee 
is in een jaar tijd het volledige verlies 
van 2019 goedgemaakt. We zijn trots 
op dat resultaat. CURA XL is op dit 
moment een financieel gezonde 
organisatie. We blijven hard werken 
om dat ook zo te houden.  
 
Expertisecentrum  
Het Expertisecentrum heeft zich, in 
het tweede jaar van haar bestaan, 
gericht op het verstevigen van haar 
positie binnen de organisatie en de 
identiteit van het eigen team. Er is 
over de breedte gekeken naar de 
behoefte binnen de organisatie met 
 
betrekking tot verdieping op inhoud, 
kwaliteit en scholing. Dat heeft 
geresulteerd in een aantal zaken:  

 
Het schrijven van beleid. Er zijn 
diverse beleidsstukken opgesteld, 
bijvoorbeeld rondom de WZD en het 
vormgeven van interne audits, de 
verwijsindex, maar ook rondom 
risico-inventarisaties, 
incidentmelding, en de aanmeld- en 
intakeprocedure.  
 
Daarnaast zijn er plannen gemaakt 
voor de inrichting van de online 
leeromgeving en het aanbieden van 
forensische scholing en een 
praktijkprogramma die het mogelijk 
maakt voor medewerkers om zich te 
kunnen laten registreren als SKJ-
professional in het geval zij een HBO 
diploma hebben van 5 jaar of ouder.  
 
Er is gestart met het aanbieden van 
intervisie aan alle uitvoerend 
medewerkers binnen de organisatie  
 
Er is een eerste slag gemaakt met 
het verdiepen van de casuïstiek: er 
zijn bijvoorbeeld methodes 
verzameld zodat de medewerkers 
binnen de casuïstiek een grotere 
diversiteit aangereikt krijgen als het 
gaat om manieren waarop je met 
elkaar een casus kan bespreken 
 
Er werkt inmiddels een stevig team 
van professionals binnen het 
expertisecentrum, die goed met 
elkaar kunnen samen werken; 
iedereen weet elkaar te vinden en er 
wordt gebruik gemaakt van elkaars 
expertise en ervaring. 
 
De volgende stap is investeren in 
samenwerking met andere 
onderdelen van de organisatie, en in 
te zetten op grotere zichtbaarheid. 
Dat gebeurt onder andere door 
aandacht te besteden aan het 
overdragen van kennis en 
producten. 2020 heeft in het teken 
gestaan van ontwikkeling, vaak 
achter de tekentafel. 2021 zal in het 
teken staan van implementatie, 
overdracht en samenwerking.  
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Cultuur 
CURA XL heeft in 2020 de tijd 
genomen om een analyse te maken 
van de huidige cultuur binnen de 
organisatie. Zoals in vorige 
kwaliteitsverslagen ook al genoemd, 
is de organisatie in betrekkelijk korte 
tijd snel gegroeid. Dat heeft 
groeistuipen opgeleverd die de 
interne organisatie niet altijd bij kon 
benen. Dat had als gevolg dat er op 
een aantal vlakken scheurtjes 
begonnen te ontstaan; er werd ad 
hoc gewerkt en er was niet altijd 
voldoende controle op processen. 
Het tegenvallende financiële 
resultaat van 2019 zien we als een 
direct gevolg daarvan. In 2019 en de 
eerste helft van 2020 is er veel 
geïnvesteerd in het leggen van 
nieuwe fundamenten, door 
bijvoorbeeld te investeren in 
ICT-systemen voor registratie, 
rapportage en 
personeelsadministratie, het 
efficiënt en doelmatig inrichten van 
bezetting en arbeidscapaciteit en 
het beschrijven van 
organisatieprocessen. Hierbij heeft 
de nadruk gelegen op de zakelijke, 
wat meer harde kant van de 
organisatie. In de tweede helft van 
2020 is er vervolgens ook gekeken 
naar de meer menselijke, psycho-
sociale kant van de interne 
organisatie. Er werd geconstateerd 
dat er sprake was van een hoge mate 
van verzuim en verloop. Naar 
aanleiding daarvan zijn we op 
onderzoek gegaan, met als doel te 
kijken naar oorzaken, maar vooral 
ook te komen tot 
oplossingsrichtingen. Bij deze 
analyse is een brede 
vertegenwoordiging vanuit de 
organisatie betrokken geweest; uit 
alle lagen hebben collega’s 
meegedacht en geparticipeerd.  
Vooruitlopend op de resultaten van 
de analyse heeft CURA XL ervoor 
gekozen om, ondanks de 
tegenvallende resultaten van het 

jaar ervoor, te investeren in het 
aantrekken van expertise op het 
gebied van verzuimbegeleiding. Dat 
resulteerde in een samenwerking 
met Verzuim & Zo, een organisatie 
die zich gespecialiseerd heeft op dit 
vlak. Vanuit deze organisatie zijn 
een coach en een 
inzetbaarheidsspecialist/
HR-adviseur intensief betrokken 
geraakt bij CURA XL Zij hebben actief 
meegedacht in de analyse en 
management en directie begeleid in 
het toewerken naar het eigen regie 
model bij verzuimbegeleiding en het 
nadenken over het uitbreiden van 
de providersboog. We zagen dat 
deze inzet in de tweede helft van 
2020 al leidde tot een geleidelijke 
daling van het verzuim en verloop.  
 
Uit de analyse kwam als grote lijn 
naar voren dat er binnen CURA XL, 
door de sterke groei, in combinatie 
met een aantal factoren, een 
overwegend taakgerichte 
werkcultuur is ontstaan. Meerdere 
aspecten binnen deze cultuur 
stroken niet met de behoefte van 
onze medewerkers aan vertrouwen, 
eigen regie, een gevoel van eenheid 
en werken vanuit de dialoog. Onder 
deze scheefgroei is het verzuim en 
verloop langzaam toegenomen. Uit 
geraadpleegde wetenschappelijke 
bronnen, externe experts en 
behoeftepeiling onder de 
medewerkers komt naar voren dat 
de oplossing voor dit probleem ligt 
in het ontwikkelen van een 
mensgerichte cultuur, waarin een 
aantal belangrijke waarden centraal 
staan en een sterke 
managementlaag aanwezig is die 
ideeën op de juiste en krachtige 
manier uit kan dragen.  
 
 
CURA XL neemt deze uitkomsten 
uiterst serieus, en wil toewerken 
naar een meer mensgerichte 
organisatie. Zij heeft meerdere 

aanbevelingen uit de analyse 
meegenomen in de strategische 
jaarplanning voor 2021-2022. 
Verderop in dit verslag wordt verder 
ingegaan op een aantal aspecten 
daarvan.  
 
Forensische zorg 
Sinds 1 januari 2020 is CURA XL 
gecontracteerd om ook forensische 
zorg te verlenen. Het jaar heeft in 
het teken gestaan van starten met 
het op kleine schaal uitvoeren deze 
vorm van zorg, en een aantal zaken 
daaromheen inrichten. Zo is CURA 
XL aangesloten bij een forensisch 
samenwerkingsverband in de 
provincie Groningen, en heeft ze 
daarnaast vanuit het 
expertisecentrum ook zelf een 
regio-overstijgend 
samenwerkingsverband opgericht, 
waar diverse partijen uit 
verschillende regio’s zich bij 
aangesloten hebben. Daarnaast is er 
een keuze gemaakt rondom de 
forensische scholing die we onze 
medewerkers willen bieden.  
 
We zijn trots op het gegeven dat we 
forensische zorg mogen verlenen, en 
willen verder uitbouwen en groeien 
op dit specifieke expertisegebied. 
Onze missie is immers om zorg- en 
diensten voor iedereen altijd 
toegankelijk te maken; van daaruit 
willen we zoveel mogelijk 
domeinoverstijgend werken. Met de 
toevoeging van deze 
overeenkomstkomen we weer een 
beetje dichterbij het vervullen van 
onze missie.
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CTO en MTO  
Van november 2020 tot januari 2021 
zijn zowel er zowel een CTO als een 
MTO afgenomen. De uitkomsten 
daarvan zijn op het moment van 
schrijven echter nog niet definitief 
vastgesteld en gecommuniceerd  
binnen de organisatie. De trends 
die uit beide onderzoeken naar 
voren komen worden meegenomen 
in de doelen die CURA XL zichzelf 
stelt voor 2021. U kunt daar in 
de vooruitblik meer over lezen. 
Een uitgebreide beschrijving 
van de resultaten volgt in het 
kwaliteitsverslag over 2021. 
 
HKZ 
Zoals in het Kwaliteitsverslag van 
2019 staat aangegeven,  vindt er 
jaarlijks een externe audit plaats die 
het kwaliteitsmanagementsysteem 
van CURA XL toetst. CURA XL is HKZ 
en ISO 9001 gecertificeerd.

HKZ staat voor “Harmonisatie 
Kwaliteitsbeoordeling in de 
Zorgsector”. In het jaar 2020 stond 
de HKZ audit in het teken van de 
her-certificering. Dat betekent dat 
er door de auditoren gekeken werd 
of er voor CURA XL een nieuw HKZ-
certificaat voor de volgende 3 jaar 
afgegeven kon worden. CURA XL 
heeft de her-certificering glansrijk, 
zonder majors of minors, doorstaan 
en het certificaat ontvangen. Ook de 
audit verliep vanwege de pandemie 
op een andere manier dan normaal: 
alle gesprekken werden gevoerd via 
Microsoft Teams en rondleidingen 
waren fysiek niet mogelijk. We 
hebben dat opgelost door samen 
met de medewerkers filmpjes 
en fotocollages te maken van de 
verschillende locaties, en deze 
tijdens de audit te laten zien. Dat 
werd door de auditoren bijzonder 
gewaardeerd.   
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Het totaal is hoger dan 14, omdat binnen een 
enkelincident meerdere gedragingen voor 
kunnen komen. 

Naar aanleiding van de incidenten is 3 keer 
de politie ingeschakeld. 

Bij geen van de incidenten is letsel 
opgetreden. 

Alle incidenten zijn geëvalueerd.  

 
INCIDENTEN EN KLACHTEN 
 
Incidenten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als men kijkt naar de cijfers 
valt op dat het percentage 

incidenten vanuit de WLZ relatief 
laag is, en datzelfde geldt binnen de 
groep WLZ voor het aantal cliënten 
die betrokken is geweest bij een 
incident. Bijna alle incidenten 
hebben te maken met een vorm van 
agressie, maar hebben niet geleid 
tot letsel of andere zeer ernstige 
gevolgen.  
 
We willen natuurlijk het aantal 
incidenten tot een minimum 
beperken. Daarom hebben 
we continu aandacht voor 
het verbeteren van het proces 
rondom incidenten. We hebben 
daartoe bijvoorbeeld in 2020 een 
meldingsformulier ontwikkeld die 
ingevuld kan worden bij wat mildere 
incidenten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het huidige incidentformulier maakt 
geen onderscheid tussen relatief 
kleine incidenten (iemand is een 
keertje boos of veroorzaakt milde 
geluidsoverlast) en meer ernstige 
zaken. Bij een klein incident moet de 
medewerker op dit moment een vrij 
uitgebreid formulier 
 
invullen, waardoor dat nog wel eens 
overgeslagen wordt. Registratie 
van kleine incidenten is echter 
wel van belang, omdat deze een 
trend kunnen laten zien in aanloop 
naar ernstiger incidenten. In 
2021 wordt het incidentprotocol 
aangepast en het nieuwe formulier 
geïntroduceerd 
 
Ook wordt er geschreven aan een 
nieuw calamiteitenbeleid. In dit 
beleid wordt nauwkeurig  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
beschreven wat er moet gebeuren 
op het moment dat er sprake is 
van een zeer ernstige situatie. 
We hebben het afgelopen jaar 
geïnvesteerd in het contact met 
politie en toezichthoudende 
instanties, en we merken dat we 
elkaar daardoor makkelijker weten 
te vinden. 
 
Verder zijn we ook bezig om de 
veiligheid op de woonlocaties te 
evalueren. We kijken daarbij naar 
sociale en fysieke veiligheid en het 
ervaren gevoel van veiligheid. In 
2021 maken we de evaluatie af, en 
bestaat de mogelijkheid dat we 
nieuwe initiatieven in gaan zetten.  
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Klachten

Het is voor CURA XL  belangrijk 
dat cliënten tevreden zijn. 

Waar mensen samen werken 
en wonen, kan het gebeuren 
dat de professionele zorg- en 
dienstverlening niet volgens 
verwachting verloopt. Er kunnen 
communicatiestoornissen ontstaan 
en gevoelens van onvrede over 
aspecten op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg. Alle signalen van 
onvrede dienen serieus genomen te 
worden. Een klacht is immers gratis 
advies van de cliënt. 
 
Vaak liggen oorzaken van klachten in 
een verschil tussen de verwachting 
van de cliënt en de daadwerkelijk 
uitgevoerde zorg en dienstverlening. 
In dit kwaliteitsverslag geven we een 
beeld van de aard en de omvang 
van de klachten en/of gevoelens 
van onvrede die in 2020 door 
cliënten en/of hun contactpersonen/
relaties zijn uitgesproken en hoe de 
organisatie c.q. klachtenfunctionaris 
hiermee is omgegaan. 
In 2019 is een gewijzigde interne 
klachtenregeling opgesteld voor 
cliënten van CURA XL. Deze interne 
klachtenregeling geeft aan hoe 
cliënten een klacht kunnen indienen 
en wat zij van de medewerkers en 
de organisatie mogen verwachten. 
De benodigde informatie wordt 
vermeld op de website van CURA XL.  
 
CURA XL heeft een eigen 
klachtenfunctionaris aangesteld. 
Wanneer deze langdurig afwezig is, 
worden haar taken overgenomen 
door een externe, gecertificeerde 
klachtenfunctionaris.  
 
Een klacht is een uiting van onvrede 
over een handeling, of het nalaten 
daarvan, evenals over het nemen 
van een besluit, dat gevolgen 
heeft voor de cliënt, door de 
zorgaanbieder of door een persoon  

 
die voor de zorgaanbieder  
werkzaam is. Wanneer er een 
klacht binnenkomt informeert de 
klachtenfunctionaris de klager 
over de mogelijkheden. Daarna 
wordt samen gezocht naar de beste 
oplossing voor de aangedragen 
klacht. De klachtenfunctionaris 
stelt zich onpartijdig op naar de 
betrokkenen. Klachten worden 
en mogen niet in het zorgdossier 
opgenomen worden.

Het doel van klachtenbemiddeling is 
drieledig:

- het wegnemen van onvrede en 
  gevoelens van onrecht bij de cliënt.

- het herstellen van de relatie tussen 
  de cliënt en degene tegen wie de 
  klacht gericht is.

- op basis van de uit klachten 
  verkregen informatie bijdragen aan 
  de verbetering van de kwaliteit van 
  zorg.

Bij klachtenbemiddeling wordt geen 
oordeel over de klacht gegeven.
Onafhankelijkheid is essentieel, 
omdat de klachtenfunctionaris 
alleen vanuit een onafhankelijke 
en neutrale positie ten opzichte 
van de cliënt en de zorgverlener 
daadwerkelijk onpartijdig kan 
bemiddelen.

In het belang van de cliënt en de 
organisatie is het belangrijk zo snel 
mogelijk actie te ondernemen nadat 
er een klacht is ingediend. De klacht 
wordt door de klachtenfunctionaris 
geanalyseerd. Onderzocht wordt 
hoe de klacht is ontstaan, welke 
omstandigheden direct en/of 
indirect een rol speelden, wat er 
al ondernomen is om de klacht op 
te lossen en waarom dit (nog) niet 
is gelukt. De klachtenfunctionaris 
informeert bij betrokken 
medewerkers en neemt kennis van 
relevante schriftelijke informatie.  
 

 
Meestal is een bemiddelingsgesprek 
gewenst om wederzijds begrip te 
doen ontstaan, waardoor de relatie 
van de klager met CURA XL geen 
verdere schade oploopt.

De klachtenfunctionaris begeleidt 
deze gesprekken, waaraan de klager, 
de betrokken medewerker(s) en de 
leidinggevende meewerken. Alle 
stappen worden in nauw overleg 
met de klager genomen.

Als de klacht behandeld is, neemt de 
klachtenfunctionaris contact op met 
de klager met de vraag of alles naar 
tevredenheid is verlopen.

Wet-, regelgeving en afspraken 
De Wet Klachtrecht Cliënten 
Zorginstellingen is met ingang 
van 1 januari 2017 in werking 
getreden. Met de invoering van de 
nieuwe Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg (Wkkgz) zijn zaken 
gewijzigd met betrekking tot de 
klachtenregeling. CURA XL werkt 
volgens de richtlijnen van deze 
nieuwe wet 
 
De klachtenfunctionaris van CURA 
XL  is aangesloten bij de Vereniging 
Klachtenfunctionarissen Instellingen 
Gezondheidszorg (VKIG). Er worden 
periodiek intervisiebijeenkomsten, 
ledenvergaderingen en juridische 
trainingen georganiseerd. De VKIG 
heeft een belangrijk aandeel gehad 
in het wetsvoorstel van de WKKGZ. 
Daarnaast is de klachtenfunctionaris 
ingeschreven in het Register 
Klachtenfunctionarissen in de 
gezondheidszorg. 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene 
verordening gegevensbescherming 
(AVG) van toepassing. In alle 
gevallen wordt er bij klachten 
uiterst zorgvuldig omgegaan met 
de privacy van de cliënt en de 
persoon waartegen de klacht zich 
richt. Mails worden veilig vanuit de 
klachtenfunctionaris verzonden.
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Analyse en registratie 
Aard van de klachten 
In het jaar 2020 heeft de 
klachtenfunctionaris 15 klachten 
ontvangen. 
 
Deze klachten zijn deels in 
behandeling genomen door 
klachtenfunctionaris en deels 
afgehandeld door middel van een 
warme doorverwijzing naar andere 
afdeling binnen CURA XL.  
 
De 10 klachten in de rubriek 
zorginhoudelijk hebben met name 
betrekking op sancties, bejegening, 
kwaliteit van de begeleiding, de 
woonlocatie, begeleiding m.b.t 
financiën en het traject naar 
zelfstandig wonen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 3 klachten in de rubriek 
organisatie, hebben met name 
betrekking op afgegeven indicatie, 
beleid van de zorginstelling, en 
verantwoordelijkheid van de 
wettelijke vertegenwoordigers. 
 
De enkele klacht in de rubriek 
communicatie, heeft betrekking op 
onduidelijkheid over verschil tussen 
extramurale en  Intramurale zorg.  
 
De enkele klacht in de rubriek 
anders, heeft betrekking op het 
niet nakomen van afspraken tussen 
ketenpartners.  
 
In dit kwaliteitsverslag 
worden alleen de klachten 
weergegeven die daadwerkelijk 
bij de klachtenfunctionaris zijn 
binnengekomen en ook zijn 
afgehandeld.  
 
Daarnaast wordt er binnen CURA XL  
door middel van scholing door de 
klachtenfunctionaris steeds meer 
de nadruk gelegd op de interne 
klachtenafhandeling, dus; de klacht  

 
oplossen voordat het een officiële 
klacht wordt. 
 
Het doel is om de klachten zo 
laagdrempelig mogelijk af te 
handelen, zoveel mogelijk al op de 
werkvloer.   De klachtenfunctionaris 
spreekt met leidinggevenden en 
medewerkers over cliëntsignalen 
die geconstateerd en ingebracht 
zijn. Een klacht kan meerdere 
signalen betreffen. Deze signalen 
hebben we in het huidige 
klachtenregistratiesysteem 
gerubriceerd onder aard van de 
klachten.  
 
Medio 2021 gaat CURA XL over 
op een ander registratiesysteem 
zodat er terugkerend heldere 
trendanalyses gemaakt 
kunnen worden door de 
klachtenfunctionaris. 
 
Openheid is van belang. De cliënt 
moet klachten kunnen uiten zonder 
gevolgen.  
 
Doorlooptijden van de klachten 
Vanwege de complexiteit van 
de klachten en de situatie 
rondom COVID 19, heeft de 
klachtenfunctionaris m.b.t jaar 
2020 uiteindelijk in 40% van de in 
behandeling genomen klachten 
de doorlooptijd van 6 weken 
niet gehaald. In 60% van de in 
behandeling genomen klachten is 
dit wel gelukt.  
 
Geschillencommissie zorg 
In 2020 zijn er geen 
klachten ingediend bij de 
Geschillencommissie Zorg in 
Den Haag, of bij de externe 
klachtencommissie jeugd.
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Vooruitblik
 
INLEIDING

In 2021 wil CURA XL zich verder 
ontwikkelen als een servicegerichte 

organisatie, zowel in de richting 
van cliënten, medewerkers als 
externe partners. De afgelopen 
jaren is, zoals in eerdere verslagen 
ook al beschreven, de focus veel 
naar binnen gericht geweest: 
de zakelijke kant van de interne 
organisatie had aandacht nodig. In 
2020 zette deze trend zich door. Er 
moest weer opgebouwd worden 
na een tegenvallend financieel 
resultaat in 2019, en de interne 
systemen vroegen een investering 
om up-to-date te blijven en te 
kunnen voorzien aan de behoeften 
van medewerkers en cliënten. 
Er was sprake van relatief hoog 
verzuim en verloop onder de 
medewerkers. Daarnaast vroegen 
de effecten van de pandemie vorig 
jaar veel tijd en energie die anders 
besteed hadden kunnen worden 
aan andere dingen. Inmiddels is 
er sprake van een meer stabiele 
situatie: de financiële status van de 
organisatie is gezond, de interne 
systemen zijn een behoorlijk eind 
in ontwikkeling en de effecten van 
de pandemie zijn meer beheersbaar 
en voorspelbaar dan vorig jaar. Een 
aantal problemen, zoals verzuim, 
duurzame inzetbaarheid en verloop 
zijn vorig jaar geanalyseerd, en 
er zijn voorstellen tot verbetering 
beschreven en ook gedeeltelijk 
ingezet. Deze inzet had als resultaat 
dat we het verloop en verzuim in de 
tweede helft van 2020 zagen dalen.   
 
 
 
 

 
Daarmee verschoof de aandacht 
geleidelijk aan weer meer in 
de richting van de uitvoer: hoe 
gaan we als organisatie met 
onze medewerkers om, en hoe 
sluiten we optimaal aan bij de 
behoefte van onze cliënten. 
De gedachte is dat CURA XL 
klanttevredenheid en kwaliteit beter 
kan bereiken door medewerkers 
nog beter te begeleiden bij hun 
klantreis door de organisatie. 
Medewerkerstevredenheid en 
vergroting van expertise zullen 
naar ons idee een positief resultaat 
laten zien in de kwaliteit en 
clienttevredenheid.  
 
De vragen die we vorig jaar 
onderzochten hebben, samen 
met de inzet en bijdragen van de 
collega’s van Verzuim en Zo, de 
basis gevormd voor een strategisch 
jaarplan voor 2021-2022. Hierin 
hebben we een aantal doelen 
opgesteld met betrekking tot 
deze onderwerpen. De doelen 
worden hieronder kort opgesomd. 
Vervolgens lichten we een aantal 
onderwerpen er uit, zodat de lezer 
een concreet beeld krijgt van de 
visie die de organisatie heeft op het 
vormgeven van deze doelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEDEWERKERS

CURA XL stelt zichzelf als 
doel om een mensgerichte, 

professionele organisatie te zijn. 
Dit doen we door de medewerker 
als klant te behandelen, met oog 
voor ontwikkeling op zowel het 
vakinhoudelijke als menselijke vlak.  
 
Hierbij zijn de volgende zaken van 
belang: 

   1. Aandacht voor de medewerkers 
        als mens en professional 
   2. Dialoog-gestuurde en 
        samenwerkende organisatie  
            a. Top-down waar nodig, 
                  bottom-up waar mogelijk 
            b. Coachende stijl van 
                  leidinggeven 
            c. Professionele hygiëne 
            d. Solide ondernemingsraad 
    3. Sociale veiligheid   
    4. Zelfservice  
    5. Communicatie  
    6. Vertrouwen 
    7. Beleidsmatig lief en leed 
    8. Samen leuke dingen doen  
    9. Gezonde verhouding tussen 
         positieve en negatieve aandacht   
  10. Herwaardering functies en 
          salariëring 
  11. Aanpassing officiële 
          documenten en 
          correspondentie 
   12. Nieuwe visie en beleid 
          ontwikkelen op het gebied van 
          HR en verzuim 
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KWALITEIT VAN ZORG

CURA XL stelt zichzelf als doel 
een sterk en geïntegreerd 

Expertisecentrum te hebben, 
waardoor ze haar visie op zorg 
volledig waar kan maken en 
de kwaliteit van haar zorg- en 
dienstverlening kan door-
ontwikkelen.   
Hierbij zijn de volgende zaken van 
belang:  
   1. Goede basis leggen voor 
        samenwerking, zowel intern als 
        extern  
   2. Structurele informatiedeling met 
        alle belanghebbenden  
   3. Betrekken van uitvoerende 
        collega’s bij de vormgeving en 
        implementatie van inhoudelijke 
        ontwikkeling  
   4. Inhoudelijke verdieping op de 
        werkvloer (casuïstiek, intervisie, 
        klinische lessen, scholing, online 
        leeromgeving) 
   5. De behoefte van de cliënten me 
        ten, en de uitkomsten omzetten 
        in projecten en interventies   
 
Op basis van deze doelen, de 
onderzoeken die afgelopen jaar 
uitgevoerd zijn, het MTO en het 
CTO, zijn onder andere de volgende 
concrete aandachtspunten voor het 
komende jaar vastgesteld. 

 
VAN EEN TAAKGERICHTE 
NAAR EEN MENSGERICHTE 
ORGANISATIE

Zoals eerder beschreven ziet 
CURA XL zich geconfronteerd 

met gegeven dat we ons de 
afgelopen jaren hebben ontwikkeld 
in de richting van een overwegend 
taakgerichte organisatie. Dat 
betekent dat de focus wat meer ligt 
op de taken en de zakelijke kant van 
het werken, en minder op de mens 
die in de organisatie werkt. Het is in 
onze ogen begrijpelijk dat dit  
ontstaan is; vanuit de snelle groei en  

 
de noodzaak tot financieel herstel 
moet de aandacht ook eerst uitgaan 
naar de taak, omdat daarmee de 
basis gelegd wordt waarop weer 
verder ontwikkeld kan worden. Dat 
neemt niet weg dat een dergelijke 
beweging op een bepaald moment 
ook weer een andere richting moet 
krijgen; een taakgerichte organisatie 
past niet bij de groep medewerkers 
die bij ons werken, en niet bij de 
identiteit die we als zorginstelling 
willen uitdragen. 
Naar aanleiding van de analyse 
die in de tweede helft van 2020 
is uitgevoerd op dit onderwerp, 
hebben we als eerste actie een 
werkgroep “Medewerker in beeld” in 
het leven geroepen. Deze werkgroep 
bestaat uit een diverse en voor 
de organisatie representatieve 
groep medewerkers. In 2021 zal 
deze werkgroep zich buigen over 
een aantal onderwerpen die van 
belang zijn in het begeleiden 
van de organisatie naar een 
meer mensgerichte focus. De 
onderwerpen worden bepaald naar 
aanleiding van de resultaten van het 
MTO, de strategische jaarplanning 
en de analyse die in 2020 is 
uitgevoerd. Er wordt naar gestreefd 
om de komende periode in ieder 
geval de volgende onderwerpen aan 
bod te laten komen:   
 
Het evalueren en actualiseren van 
het HR-instrumentarium 
Het HR-instrumentarium speelt 
een belangrijke rol in de houding 
ten opzichte van de medewerkers 
in een organisatie. Er kan hierbij 
gedacht worden aan instrumenten 
rondom werving & selectie, de 
manier waarop de prestaties van de 
medewerker gevolgd en beoordeeld 
worden, en de manier waarop 
nieuwe collega’s het inwerktraject 
doorlopen. CURA XL wil binnen  
deze onderwerpen toewerken 
naar een instrumentarium waarbij 
tegemoet gekomen kan worden  
aan de behoefte en competenties  

 
van de individuele medewerker, 
met als doel dat de juiste mensen 
op de juiste plek terechtkomen, en 
er ruimte is voor persoonlijke en 
professionele groei.  
 
HR adviseur 
CURA XL werkt al meer dan een 
jaar intensief samen met Verzuim 
& Zo op het gebied van HR. Zowel 
de inzetbaarheidsspecialist/ 
HR-adviseur als de coach voor de 
medewerkers helpen ons mooie 
stappen te maken op HR gebied. 
Vanaf het begin is de intentie 
geweest om vanuit de eigen 
organisatie HR weer op te pakken 
. Eén van de wensen hierin was 
het aannemen van een eigen 
HR-adviseur. De voorbereidingen 
hiervoor hebben plaatsgevonden 
in 2020. Het uitzetten van de 
vacature, het voeren van de 
sollicitatiegesprekken en het 
aannemen van een HR adviseur 
stond in het eerste kwartaal van 
2021 op de planning. In eerste 
instantie dachten we dat het 
moeilijk zou worden om deze 
vacature in te vullen omdat het 
aanbod van HR-adviseurs niet 
heel groot is. Zeker niet omdat 
wij iemand wilden aannemen 
met substantiële ervaring in het 
vak. Echter bleken deze zorgen 
niet terecht; we ontvingen maar 
liefst 23 brieven. We hebben een 
aantal kandidaten uitgenodigd, 
en in twee rondes gesprekken 
gevoerd. De eerste ronde gedaan 
is ingevuld door medewerkers uit 
de directie, managers en HR, en de 
tweede ronde door teamleiders, 
medewerkers van het bedrijfsbureau 
en twee leden van de OR. Hierdoor 
is er vanuit alle lagen van onze 
organisatie input geweest. We 
hebben uit deze gesprekken een 
geschikte kandidaat geselecteerd en 
kunnen met anticiperende vreugde 
delen dat we vanaf juni 2021 
versterkt worden met een eigen 
HR-adviseur. 
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Dialoog gestuurde en 
samenwerkende organisatie 
In 2021 wil CURA XL meer de dialoog 
zoeken met haar medewerkers. 
Belangrijke besluiten of 
veranderingen zullen hierbij worden 
besproken en gedragen. Ideeën 
van medewerkers kunnen worden 
overgenomen in de besluitvorming. 
Tot op heden is het CURA XL nog 
niet gelukt om medewerkers op de 
juiste manier te enthousiasmeren 
en betrekken bij besluit- en 
beleidsvorming: er werd weinig 
betrokkenheid ervaren en de vraag 
om initiatief vanuit de medewerkers 
leverde vaak maar weinig opvolging 
op. We willen in 2021 uitzoeken waar 
dit door komt en de medewerkers 
op de juiste manier stimuleren 
om actief bij te dragen aan de 
ontwikkeling van CURA XL. 
 
Hiervoor zullen in 2021 een aantal 
zaken worden ingezet: 
 
Top-down waar nodig, bottom-up 
waar mogelijk.  
Het is belangrijk dat elke 
leidinggevende bewust onderscheid 
gaan maken tussen zaken die 
noodzakelijk top-down moeten 
worden ingezet en zaken waarbij 
top-down en bottom-up elkaar 
kunnen ontmoeten. Bij bottom-up 
zaken kunnen medewerkers 
op een laagdrempelige manier 
bijdragen aan de ontwikkeling 
van de organisatie. Hiervoor is het 
nodig ruimte te creëren waarbij 
medewerkers uit de waan van de 
dag kunnen stappen en gefocust 
kunnen zijn op de organisatie. 
Dit kan zijn door deelname aan 
werkgroepen, agenderen in 
vergadering van brainstromsessies, 
behoefteonderzoek en door 
inzicht te geven in verschillende 
onderdelen van de organisatie. 
 
 
 

 
Coachende stijl 
Minder top-down betekent dat een 
autoritaire leiderschapsstijl niet 
wenselijk is. Duidelijke processen 
en gezette evaluatiemomenten 
zullen in de toekomst het gevoel 
van noodzaak voor beheersing 
vervangen. We werken er naar toe 
dat leidinggevenden steeds meer 
vanuit situationeel leiderschap gaan 
werken, waarbij een coachende 
leiderschapsstijl overheerst. 
De leidinggevenden krijgen 
ondersteuning in het leerproces 
naar deze leiderschapsstijl.  
 
Zakelijke hygiëne 
Met zakelijke hygiëne bedoelen 
we dat er geen persoonlijke 
gevoelens meespelen bij de 
keuzes die gemaakt worden t.o.v. 
een medewerker. Vastgestelde 
werkwijzen worden uitgedragen 
door eenieder die er mee te maken 
heeft ook, al is de persoonlijke 
mening afwijkend. Beleid, wet- 
en regelgeving, en de cao zijn 
leidend voor de keuzevorming, 
waarbij afwijking maatwerk is en 
voordeel moet opleveren voor de 
medewerker, het proces of het 
gemeenschappelijke doel. 
 
Een solide OR 
De OR heeft afgelopen jaar een 
rommelige start gehad. Door het 
vertrek van een aantal medewerkers 
die ook in de OR zaten is de OR 
nog niet goed van de grond 
gekomen. In 2021 wil CURA XL dat 
de OR uitgroeit tot een serieuze 
sparringpartner voor de directie. 
Daarnaast zal de OR haar netwerk 
en belangrijke contactpersonen 
moeten gaan vinden. De OR zal 
periodiek overleggen met de 
bedrijfsarts, leden van RvC en van 
de cliëntraad om informatie uit te 
wisselen en hierin de belangen van 
de organisatie en de medewerkers 
goed te kunnen vertegenwoordigen.

 
Betrekken van de medewerkers bij 
het vormgeven en implementeren 
van inhoudelijke ontwikkeling 
Binnen de organisatie werken veel 
mensen die vanuit hun kennis en 
ervaring een specifieke bijdrage 
kunnen leveren. CURA XL wil vanaf 
2021 graag dat het expertisecentrum 
zal bestaan uit een vaste kern van 
medewerkers die aangevuld wordt 
met expertise vanuit de organisatie. 
Op basis van projecten zullen 
interne vacatures worden geplaatst 
waarop medewerkers kunnen 
solliciteren. Wordt een medewerker 
uitgekozen voor een project, dan 
zal deze een tijdelijk aanvullend 
projectcontract krijgen voor een 
bepaalde periode. Op deze manier 
wordt de kennis en kunde van de 
medewerker benut en geeft dit de 
medewerker meer persoonlijke 
ontwikkelingsmogelijkheden.  
 
Samen leuke dingen doen 
Door de pandemie is het in 2020 
lastig geweest gezamenlijke 
activiteiten te organiseren, maar 
ook vóór de pandemie was hier een 
dalende lijn in binnen CURA XL in 
zichtbaar. De komende twee jaar 
wil CURA XL activiteiten plannen 
die de onderlinge band tussen de 
verschillende medewerkers kan 
versterken, maar ook activiteiten die 
de ruimte geven voor ontspanning 
en gezelligheid. Er zullen een aantal 
structurele zaken gepland worden 
in overleg met de medewerkers. 
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 
worden aan ééns per maand een 
vrijdagmiddagborrel, periodiek een 
medewerkers lunch, gezamenlijk 
sporten of wandelen. Daarnaast wil 
CURA XL minimaal 2x per jaar een 
activiteit organiseren waar de hele 
organisatie aan kan deelnemen. Dit 
kan zowel fysiek als digitaal zijn. 
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Foto: Scherm in de auto

 
Methodiek 
CURA XL hanteert als methodiek 
het “what works” principe. Dat 
betekent dat er niet gewerkt 
wordt met een vaste methodiek, 
maar de keuze voor methodische 
interventies afgestemd worden 
op de behoefte van de individuele 
client. CURA XL werkt al sinds de 
oprichting met succes volgens dit 
principe. Desondanks is er behoefte 
ontstaan aan wat meer nuancering 
en uitwerking van de methodiek. 
Hier gaat het Expertisecentrum 
zich in 2021 over buigen. Er wordt 
daarbij gekeken naar de manier 
waarop er nu gewerkt wordt; wat 
is daar krachtig aan, welke punten 
zijn mogelijk voor verbetering 
vatbaar, en in welke termen kunnen 
we dat als organisatie het beste 
beschrijven? We streven ernaar 
om aan het einde van 2021 een 
beschreven methodische werkwijze 
op te leveren.  
 
Intervisie en casuïstiek 
CURA XL wil in 2021 de casuïstiek 
en intervisie zoals deze tot op 
heden worden gegeven, verder 
verdiepen. Casuïstiek en intervisie 
zijn namelijk een niet weg te denken 
onderdeel van de overlegstructuur 
van de medewerkers. Hierbij zijn 
de volgende uitgangspunten van 
toeppassing: 
 
Medewerkers ervaren beide 
overleggen als meerwaarde 
 
Medewerkers worden geïnspireerd 
om de zorg naar een hoger niveau 
te tillen. 
 
Er is ruimte, tijd en aandacht 
voor het inhoudelijke werken op 
casusniveau, te reflecteren op 
eigen handelen en verdieping van 
inhoudelijke kennis. 
 
Er is een toolkit van werkvormen die 
situationeel kan worden ingezet. 

 
De sessies nodigen uit tot interactie, 
discussie zonder dat er onderlinge 
spanning ontstaat. 
 
De sessies dagen de medewerker 
uit en zijn confronterend 
m.b.t. bestaande denkbeelden 
of gedragingen en dwingt 
medewerkers met regelmaat uit hun 
comfortzone te denken. 
 
Intervisie 
Intervisie is een zelfhulpmethode 
waarmee medewerkers elkaar 
helpen om beter te worden in hun 
werk en om te kunnen gaan met 
bepaalde situaties. Dit gebeurt 
meestal in een intervisiegroep. De 
deelnemers van de groep komen 
op gelijkwaardige basis samen. De 
deelnemers behandelen problemen 
die zich op de werkvloer voordoen. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld 
vakinhoudelijke en 'technische' 
kwesties maar ook problemen die 
met het persoonlijk functioneren te 
maken hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De intervisie is in 2020 gestart 
binnen alle uitvoerende teams 
binnen CURA XL en is door de 
medewerkers positief ontvangen. 
De gedragswetenschappers en 
gedragsdeskundigen zitten bij een 
aantal teams de intervisie voor. 
Dit is mede op verzoek van de 
teams zelf. In 2021 wil CURA XL de 
intervisie verder verstevigen. Eén 
van de uiteindelijke doelen is ook 
dat de gedragswetenschapper/
gedragsdeskundige uit de rol van 
voorzitter stapt en de intervisiegroep 
dit zelf oppakt. De deelnemers 
van de intervisiegroepen worden 
daarmee zelf verantwoordelijk voor 
de inhoudelijke invulling van de 
intervisie. 
 
Casuïstiek 
CURA XL werkt al enige tijd met 
casuïstiek binnen de uitvoerende 
teams. De casuïstiek wordt verzorgd 
door de gedragswetenschappers 
en gedragsdeskundigen. In 2020 
heeft het expertisecentrum het stuk 
casuïstiek onder de loep genomen 
en zijn er een aantal verbeteringen 
doorgevoerd. Binnen de casuïstiek 
bijeenkomsten wordt nu gewerkt 
met thema’s. Ook worden 
netwerkpartners meer betrokken en 
uitgenodigd om te komen spreken 
tijdens een casuïstiek bijeenkomst. 
De samenwerken met de lijn binnen 
CURA XL wordt meer opgezocht en 
er wordt actiever gebruik gemaakt 
van de al aanwezige kennis en 
kunde die er onder medewerkers 
binnen de organisatie is. CURA XL 
wil in 2020 een start maken met het 
organiseren van workshops voor 
medewerkers over zorginhoudelijke 
onderwerpen.  
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Cliënten en netwerk betrekken bij 
het dossier  
Als doel voor 2019 had CURA XL 
gesteld dat ze een clientportal 
in wilden richten zodat cliënten 
en naasten van cliënten 
toegang zouden krijgen tot de 
dossierinformatie (uiteraard met 
toestemming van de client). Dit 
doel is in 2019 door een aantal 
omstandigheden helaas niet 
behaald. CURA XL betreurt dit, en 
had zich als doel gesteld het in 2020 
wel te realiseren. Helaas moeten 
we ook in dit kwaliteitsverslag 
aangeven dat het doel nog niet 
volledig behaald is. Anders dan 
in 2019 is het proces rondom 
Caren, zoals het elektronische 
cliëntendossier heet binnen Ons 
Nedap, op dit moment wel vol in 
proces. CURA XL is ervan overtuigd 
dat Caren in de loop van 2021 in 
gebruik genomen kan worden door 
de cliënten en hun naasten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dag-invulling binnen CURA XL 
De voorlopige resultaten van het 
CTO lijken er op te wijzen dat onze 
cliënten zich geïsoleerd kunnen 
voelen en zich soms vervelen. In 
het licht van de pandemie is dat 
wellicht niet erg verassend, maar 
CURA XL heeft daarnaast het idee 
dat er ook in algemene zin voor de 
organisatie nog verbetering mogelijk 
is als het gaat om het in de toekomst 
actiever begeleiden van cliënten 
in de invulling van hun dag. In het 
eerste kwartaal van 2021 is er door 
een studente HBO-pedagogiek een 
afstudeeronderzoek uitgevoerd naar 
de invulling van de dagbesteding op 
woonlocatie Nooitgedacht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uit haar onderzoek kwam duidelijk 
naar voren dat er inderdaad ruimte 
is voor verbetering. Deze verbetering 
is te behalen op de volgende 
onderdelen:  
Uitgebreider doelen gericht op dag-
invulling met de client bespreken en 
verwerken in het begeleidingsplan. 
Het is belangrijk hiervoor samen 
het gesprek aan te gaan met 
betrekking tot behoeftes, wensen en 
mogelijkheden.  
 
Inzetten op samenwerking tussen 
cliënten en elkaar betrekken bij 
taken.  
 
De blik ook richten op vormen van 
dag-invulling buiten de locaties, 
zodat mogelijkheden om tegemoet 
te komen aan verschillende 
interesses verder worden uitgebreid.  
 
CURA XL is blij met het onderzoek en 
wil  op dit onderwerp de komende 
periode investeren, onder andere 
door het verder uitbreiden van het 
al bestaande aanbod op het gebied 
van dag invulling en dagactiviteiten 
voor cliënten.  
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Aanmeld-, intake- en 
plaatsingsproces 
CURA XL heeft negen beschermd 
wonen locaties in Groningen/
Drenthe en drie begeleid wonen 
locaties in Almere. Voor dat een 
client op een van deze locaties 
geplaatst kan worden, moet er een 
procedure gevolgd worden om te 
zorgen dat er sprake is van optimale 
matching tussen zorg en hulpvraag. 
Dit proces houdt onder andere 
in dat er een aanmelding binnen 
komt, waarop in de meeste gevallen 
een intake volgt. Daarna wordt er 
afgestemd over de inhoud van de 
zorg.   
 
Tot voorheen lag de regie en 
uitvoer van dit proces binnen 
CURA XL in zijn geheel bij de 
gedragswetenschapper. De 
taken waren slechts minimaal 
beschreven en het proces verliep 
gefragmenteerd, waardoor onder 
andere verkregen informatie niet 
centraal op één plek geregistreerd 
kon worden. Er werd al enige 
tijd gesignaleerd dat er een 
onevenredige druk lag bij de 
gedragswetenschapper, waardoor 
zaken soms gemist werden. Naar 
aanleiding van deze signalen zijn 
in september 2020 een aantal 
veranderingen doorgevoerd.  
 
De doorgevoerde veranderingen 
houden onder andere in dat 
de intakes tegenwoordig 
opgepakt worden door een 
aantal uitvoerend medewerkers, 
waardoor de uitvoerende belasting 
van de intake niet meer bij de 
gedragswetenschapper ligt. Er is 
daarnaast een medewerker die 
vier uren per week toegewezen 
heeft gekregen om het proces 
te coördineren en daar actief 
taken in te vervullen. De 
gedragswetenschapper is 
verantwoordelijk voor de definitieve 
beslissing en uiteindelijke  

 
vormgeving van inzorgname. De 
doorgevoerde veranderingen zijn 
na zes maanden geëvalueerd, 
waarbij de conclusie is dat het 
proces beter verloopt dan eerder. 
Echter, het proces kan nog 
verder geoptimaliseerd worden. 
Momenteel wordt er gewerkt met 
een pilot waarin de coördinerend 
medewerker haar taken uitbreidt en 
de zorgadministratie ook een aantal 
taken op zich neemt. Hierdoor is 
het proces nog meer gestructureerd 
en gestroomlijnd. De verwachting 
is dat deze optimalisatie meer 
aanmeldingen oplevert en dat CURA 
XL nog meer servicegericht kan 
werken.  
 
Doorlopend onderzoek naar 
cliëntbehoeften.  
CURA XL onderzoekt periodiek het 
gevoel van veiligheid en woonplezier 
onder de cliënten die op onze 
locaties wonen. Het onderzoek is 
ontwikkeld en wordt uitgevoerd 
door het expertisecentrum en staat 
los van het tweejaarlijkse CTO wat 
CURA XL laat afnemen door een 
externe organisatie 
 
In 2021 wil CURA XL ook binnen 
de ambulante zorg starten met 
het uitvoeren van een periodieke 
onderzoek gericht op de behoeften 
van de cliënten. Om meer zicht 
te krijgen op of en hoe we 
onze dienstverlening kunnen 
verbeteren, gaan we in 2021 ook de 
klantervaring meten met betrekking 
tot de servicegerichtheid van de 
organisatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KWALITEIT BINNEN DE 
ORGANISATIE

Naast de verplichte terugkerende 
zaken die CURA XL inzet 

om aan te tonen dat zij voldoet 
aan haar kwaliteitskeurmerk, 
wil CURA XL in 2021 een aantal 
activiteiten optimaliseren m.b.t. het 
kwaliteitssysteem. CURA XL vindt 
het belangrijk haar certificaten 
te behouden, maar nog veel 
belangrijker om structureel de 
kwaliteit van de organisatie en haar 
activiteiten te borgen.  
 
Hiervoor wil CURA XL het volgende 
inzetten in 2021: 
 
Verder optimaliseren van de interne 
audits. 
 
Vaststellen van KPI’s op het gebied 
van kwaliteit en inhoud. 
 
Kwartaalrapportages met duidelijke 
analyses en trend t.a.v. van vaste 
onderwerpen en KPI’s. Aangevuld 
met informatie vanuit de interne 
audits. 
 
Verder implementeren van eigen 
onderzoeken onder medewerkers 
en cliënten om op onderwerp 
informatie te verzamelen. Vanuit 
hier de dialoog voeren binnen de 
organisatie over verbeteringen. 
 
Laagdrempelige informatie maken 
of inkopen, zodat de organisatie 
toegankelijker wordt voor 
cliënten. Te denken is aan filmpjes, 
webpagina’s en eventueel drukwerk.
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CLIËNTENRADEN

De tekst die beschreven staat 
in het Kwaliteitsverslag van 

2018 en 2019 is nog altijd actueel: 
"CURA XL hecht veel waarde aan de 
aanwezigheid van de cliëntenraden 
binnen de organisatie. CURA XL  
vindt het belangrijk om een 
spreekbuis vanuit de cliënten te 
hebben, die adviseert in de te nemen 
beleidsbesluiten en vanuit het 
cliëntperspectief feedback geeft op 
zorg- en dienstverlening.  
De cliëntenraad houdt zich bezig  
met de behartiging van de 
(collectieve) belangen van de 
cliënten van CURA XL”.  
 
CURA XL werkt met een cliëntenraad 
per regio, wat betekent dat 
ambulant Noord, ambulant Midden 
en Ambulant West een eigen 
cliëntenraad hebben. Daarnaast 
heeft het Beschermd Wonen van 
CURA XL ook een eigen raad.  
Iedere cliëntenraad heeft een eigen 
coach. De rol van coach wordt 
uitgevoerd door een medewerker uit 
de regio van de cliëntenraad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het afgelopen jaar verliep ook op 
het gebied van de cliëntenraden 
net even anders. Vergelijkbaar 
met de voorgaande jaren was dat 
er cliënten verhuisden of uit zorg 
gingen waardoor deelname aan de 
cliëntenraad stopte. Anders dan 
voorgaande jaren was dat we geen 
fysieke bijeenkomsten konden 
plannen en dat vergaderen via 
beeldbellen voor de cliënten toch 
wat lastiger bleek dan verwacht. 
De coaches van de cliëntenraden 
hebben er daarom voor gekozen 
om doorlopend contact met 
de individuele cliënten van de 
cliëntenraden te onderhouden, 
telefonisch of tijdens een 
begeleidingsmoment.  
 
In regio Midden verlieten beide 
cliënten die de cliëntenraad 
vormden de raad doordat ze uit zorg 
gingen. Door de pandemie merkten 
we dat het werven van nieuwe 
leden voor de cliëntenraad van 
regio Midden stagneerde, waardoor 
er op dit moment geen cliënten in 
de raad zitting nemen. De overige 
raden hebben wel een actieve raad 
met cliënten. De coaches van alle 
raden blijven zich inzetten voor het 
werven van meer cliënten voor de 
cliëntenraden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met de NvO (Norm voor 
Opdrachtgeverschap)in de hand 
maken gemeenten afspraken over 
samenwerking met betrekking 
tot de zorg binnen de jeugdregio 
en leggen deze samenwerking 
duurzaam vast. Ze spreken hierin 
af wat ze lokaal en regionaal doen 
en hoe ze daarin samenwerken. 
Hierbij moeten de  gemeenten een 
regiovisie opstellen die door de 
gemeenteraden wordt vastgesteld. 
De gemeenten in Groningen 
zijn voornemens om in 2021 de 
regiovisie door de gemeenteraden 
te laten vaststellen. Vanuit de 
klankbordgroep ‘De Jeugd van de 
Toekomst’ waar CURA XL deel van 
uitmaakt, is het idee ontstaan om de 
cliëntenraden van de verschillende 
zorgaanbieders kennis te laten 
maken met elkaar. De cliëntenraad 
van ambulant Noord is hierop een 
samenwerking aangegaan met een 
aantal andere aanbieders. In deze 
gesprekken is stil gestaan bij de 
wens van de cliëntenraden om hun 
input te leveren op de regiovisie. 
In regio West is de coach van de 
cliëntenraad van CURA XL aan het 
onderzoeken of een gelijksoortige 
samenwerkingsconstructie met 
andere zorgaanbieder in die regio 
mogelijk is. 
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De cliëntenraad Noord door de 
ogen van coach Mart Blaauw: 
2020 begon als een jaar waarbij de 
cliëntenraad vol in actie zou komen. 
De leden van de cliëntenraad waren 
actief tijdens de vergaderingen en 
er werd gezellig koffiegedronken. 
In februari is de cliëntenraad 
bijeengekomen om te kijken waar 
de cliëntenraad voor bedoeld 
is, bijvoorbeeld advies geven op 
beleidstukken van CURA XL. De 
cliënten voelden de ruimte om 
samen met de coach te praten 
over de organisatie en over waar 
verbeterpunten liggen. Toen kwam 
maart, Corona begon op te komen 
met als gevolg dat er ineens weinig 
tot niets meer mogelijk was. De 
vergaderingen konden niet meer 
fysiek plaatsvinden, wat zowel 
voor de coach als de cliënten een 
uitdaging vormde. Omdat het 
niet mogelijk was om fysiek af te 
spreken, is er telefonisch contact 
gezocht met elkaar. Het resultaat 
was dat cliënten toch betrokken 
bleven bij de raad. Aan het einde 
van het jaar is er persoonlijk 
contact gelegd met de leden van 
de cliëntenraad. Er werd een 
kerstpakket verstuurd met daarbij 
een bedankje voor de inzet van het 
afgelopen jaar, wat ook een steuntje 
in de rug was voor de cliënten om 
het jaar goed af te sluiten. Het was 
een bijzonder jaar wat we niet 
zullen vergeten. We hebben zeker 
mooie dingen samen meegemaakt 
en zijn nieuwe uitdagingen samen 
aangegaan. Hopelijk zal 2021 weer 
meer mogelijkheden bieden en het 
mogelijk maken om de cliëntenraad 
van Noord nog meer te betrekken bij 
de organisatie. De cliënten hebben 
er in ieder geval veel zin in!

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De cliëntenraad West door de  
ogen van coach Houda Jiah: 
Het jaar 2020 was een veelbewogen 
jaar voor de cliëntenraad in regio 
West. Met de ontwikkelingen 
rondom Corona werd het niet alleen 
een spannende tijd voor ons maar 
ook voor onze cliënten. We kregen te 
maken met angsten en cliënten die 
het eigenlijk druk genoeg hadden 
met hun eigen problemen. Het 
motiveren voor onze cliëntenraad 
en de lijntjes warm houden was 
een heuse uitdaging. We hebben 
dit in de eerste periode gedaan 
door eens in de 4 weken  contact, 
in samenspraak met de begeleider, 
te organiseren. De gesprekken 
gingen over het dagelijks leven 
en hoe de begeleiding ervaren 
wordt in deze Corona periode. De 
cliëntenraadsleden hebben leuke 
attenties ontvangen om hen een 
hart onder de riem te steken en om 
te tonen dat de inzet, ondanks op 
afstand, gewaardeerd werd. Voor 
het nieuwe jaar hopen wij meer te 
kunnen doen en fysiek bij elkaar te 
komen. Desondanks ben ik als coach 
trots dat wij, in deze uitdagende tijd, 
het contact met onze cliënten warm 
hebben kunnen houden. We hebben 
een mooie basis gelegd voor het 
jaar 2021 waarin wij verder zullen 
bouwen aan een nog sterkere inzet 
van onze cliëntenraad.

 

 
Foto: Mart, CR coach Noord

Foto: Houda, CR coach West
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SCHOLING EN 
KENNISVERDIEPING 
 
SKJ 
Een zorgprofessional met een HBO-
achtergrond kan een SKJ-registratie 
aanvragen. Een aantal van de HBO-
geschoolde medewerkers van CURA 
XL heeft al een SKJ-registratie, maar 
nog niet iedereen. CURA XL wil graag 
iedereen die dat wil de mogelijkheid 
geven zich SKJ te laten registreren. 
Daartoe mag de medewerker de 
registratiekosten declareren en het 
loopbaanbudget gebruiken voor 
bijscholing in het kader van de 
herregistratie. Ook bied CURA XL 
sinds enige tijd intervisie aan. Deze 
intervisiebijeenkomsten kan de 
medewerker ook gebruiken voor de 
herregistratie. 
 
Als een medewerker langer dan 
5 jaar geleden zijn/haar diploma 
heeft gehaald, en/of niet het juiste 
studieprofiel hebt gekozen, kan het 
voor de medewerker lastig zijn om 
zich te laten registreren. Het SKJ 
stelt dan als eis dat de medewerker 
een praktijkprogramma volgt. Dit 
programma bestaat uit scholing 
en werkbegeleiding, en duurt 6 
maanden tot een jaar. CURA XL 
wil het ook voor medewerkers die 
vallen binnen deze groep mogelijk 
maken zich te laten registreren, 
en dus het praktijkprogramma te 
volgen. Daartoe heeft CURA XL een 
scholingsprogramma ingekocht 
en organiseert zij werkbegeleiding 
vanuit het expertisecentrum. 
 
Forensische scholing 
CURA XL is sinds januari 2020 
gecontracteerd voor het bieden van 
forensische zorg. Het gaat hierbij 
om geestelijke gezondheidszorg, 
verslavingszorg en verstandelijk 
gehandicaptenzorg die onderdeel 
is van een straf of maatregel. 
Forensische zorg kan door de 
strafrechter worden opgelegd  

 
aan iemand die een strafbaar feit 
heeft gepleegd en lijdt aan een 
stoornis of verstandelijke beperking. 
Forensische zorg beweegt zich op 
het snijvlak van twee werelden: 
van het strafrecht én de zorg. Eén 
van de contractvoorwaarden is dat 
medewerkers die werken met de 
forensische cliënten, ook specifiek 
forensisch geschoold zijn.  
Hiervoor heeft het expertisecentrum 
van CURA XL een online forensische 
leerlijn ontwikkeld. Deze bestaat  
voor een groot gedeelte uit 
content die door het landelijke 
Expertisecentrum Forensische 
Psychiatrie beschikbaar is gesteld. 
De leerlijn bestaat uit leermodules, 
factsheets en readers die handvatten 
aanreiken voor het werken met deze 
specifieke doelgroep. Een aantal  
 
medewerkers zullen in 2021 een 
pilot draaien met deze forensische 
leerlijn. Zij zullen de leerlijn volgen 
en daarnaast evalueren. CURA XL 
wil daarmee toetsen of de leerlijn 
voldoet aan de wensen en 
behoeften van de gebruikers en 
de kwaliteit die de organisatie 
nastreeft. 
 
CURA XL E-cademy 
In het Kwaliteitsverslag van 
2020 werd bij de doelen 
aangeven dat CURA XL zich 
met name wilde richten op 
het vormgeven van het online 
leerplatform en de intervisie 
voor medewerkers. De online 
leeromgeving is in 2020 en 
het eerste deel van 2021 vol 
in ontwikkeling geweest en is 
dat op dit moment nog. CURA 
XL wil de online leeromgeving, 
genaamd de CURA XL E-cademy 
lanceren op 1 juni 2021. Vanaf 
die tijd zal er eerst een pilot 
worden gedraaid waarna de 
online leeromgeving door alle  
medewerkers in gebruik 
genomen kan worden.    
 

 
Andere trainingen  
CURA XL wil verder het komende 
jaar investeren in het aanbieden 
van herhaaltrainingen rondom 
weerbaarheid en agressie. Deze 
trainingen konden in 2020 geen 
doorgang vinden, omdat een aantal 
sessies gericht zijn op fysieke 
technieken waarbij men fysiek dicht 
in contact komt met elkaar. We zijn 
van plan dit jaar, mits maatregelen 
er ruimte voor bieden, het 
programma weer op te starten.  
 
Daarnaast willen we in 2021 ruimte 
maken voor een training gericht 
op suïcidepreventie. Dit is een 
onderwerp waar we helaas met 
enige regelmaat te maken krijgen. 
Er bestaat onder medewerkers 
behoefte om meer handvatten 
aangereikt te krijgen met betrekking 
tot het omgaan met deze 
problematiek. 

Foto: sporten tijdens corona
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NIEUWSBRIEVEN EN 
NIEUWSBERICHTEN

CURA XL heeft in 2020 het 
onderwerp “nieuwsbrieven” 

onder de loep genomen. Binnen 
CURA XL werd ééns per 2 a 3 
maanden een interne nieuwsbrief 
verzonden aan de medewerkers. 
Hierin stonden onder andere  
interviews met medewerkers, 
informatie over de organisatie 
en verhalen over activiteiten die 
CURA XL had georganiseerd of waar 
aan deelgenomen was vanuit de 
organisatie.  
 
Het nadeel van de interne 
nieuwsbrief was dat nieuws soms 
al wat verouderd was of juist leuke 
verhalen verloren gingen omdat de 
nieuwsbrief net geweest was. CURA 
XL wilde dit graag anders inrichten. 
In juni 2020 is de laatste interne 
nieuwsbrief aan de medewerkers 
gestuurd.  
 
Als alternatief hebben we gekozen 
voor een doorlopende nieuwsflow 
via ons intranet. Hierop wordt 
belangrijke actuele informatie 
gedeeld maar er is ook ruimte voor 
leuke verhalen of creatieve acties. 
Zo is er in 2020 een fotowedstrijd 
geweest voor de beste Corona-
gerelateerde foto. Ook daagde 
de directie de medewerkers 
uit een leuke foto of een kort 
filmpje aan te leveren over de 
thuiswerkplekken die gecreëerd zijn. 
Dit heeft creatieve en humoristische 
resultaten opgeleverd. De 
medewerkers werden ook gevraagd 
een foto te sturen van hun 
kerstboom.   
 
In december 2020 verscheen de 
eerste wintereditie van het CURA 
XL magazine. Het idee om een 
magazine te maken kwam eind 
september bovendrijven, toen de 
tweede Corona-golf kwam opzetten.  

 
Normaal gesproken spreken wij 
veel netwerkpartners door het jaar 
heen, zeker in de winterperiode. 
Op bijeenkomsten, borrels en 
informele afspraken blikken we 
dan samen met onze partners terug 
op het afgelopen jaar en kijken we 
vooruit naar wat men van ons kan 
verwachten voor het volgende jaar.  
 
Helaas was 2020 een jaar waar het 
spontaan bij elkaar binnenlopen en 
even een kop koffie drinken of een 
netwerklunch niet vanzelfsprekend 
was. Zoals bij zovelen werkten ook 
wij sinds maart veel thuis en waren  
bijna alle netwerkafspraken online.  
 
Om toch een indruk te kunnen 
geven hoe 2020 is geweest en welke 
impact corona op ons werk heeft 
gehad, zowel op medewerkers als op 
onze cliënten, is het wintermagazine 
samengesteld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hierin staan o.a. interviews 
met medewerkers en cliënten 
beschreven. Ook wordt iets vertelt 
over de verschillende locaties en 
de zorg die wij hebben ingezet. 
Door middel van beeldmateriaal 
is geprobeerd een indruk te geven 
van hoe corona onze werkplek heeft 
beïnvloed.  
 
De winter editie van het magazine is 
enthousiast ontvangen door zowel 
medewerkers als netwerkpartners. 
Het magazine krijgt om die reden 
ook een vervolg in 2021. CURA XL 
wil graag ieder seizoen een nieuwe 
editie van het magazine gaan 
presenteren.  
 
Nieuwsgierig geworden naar ons 
magazine? Hieronder staat de link 
naar de winter editie.  
 
https://curaxl.nl/
nieuwsbrief-winter-2020/ 
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Interviews
 
Een bijdrage vanuit de 
preventiemedewerker  
 
Een goed veiligheids- en gezondheidsbeleid: 
daar wil CURA XL voor staan.  Werkgever en 
werknemer zijn daar samen verantwoordelijk 
voor. Preventie speelt hierbij een hoofdrol.  
 
De Preventiemedewerker 
In het kader van de wijzigingen binnen de 
Arbowet is een aantal jaar geleden een 
preventiemedewerker aangesteld binnen 
CURA XL. De Preventiemedewerker draagt 
zorg voor de dagelijkse veiligheid en 
gezondheid in het bedrijf. 
Taken van de preventiemedewerker 
Het opstellen en uitvoeren van de risico-
inventarisatie en -evaluatie (RI&E). 
-   Het adviseren en nauw samenwerken 
     met de ondernemingsraad/ 
     personeelsvertegenwoordiging over 
     de te nemen maatregelen voor een goed 
     arbeidsomstandighedenbeleid. 
-   Deze maatregelen (mede) uitvoeren. 
-   Toezien op een veilige werk en 
     leefomgeving zowel voor de medewerkers 
     als de cliënten van CURA XL.  
-   Het opzetten van een COVID 19 beleid 
     binnen CURA XL 
-    Interne vertrouwenspersoon/ meldpunt 
      voor medewerkers (veilig melden) 
-   Het (mede) opstellen van het PSA-beleid en 
     dit monitoren 
-   De belangrijkste arbeidsrisico’s kunnen 
     herkennen 
-   Adviseren van- en samenwerken met alle 
     belanghebbenden en betrokkenen 
-   Periodiek overleg met de aangesloten 
     arbodienst in het kader van preventie, in 
     kaart brengen van de arbeidsrisico’s 
-   Voorlichting /educatie aan de medewerkers 
     op gebied van veiligheid, preventie en 
     arbowetgeving.  
-   Interne audits uitvoeren op de 
     locaties (op de onderwerpen legionella, 
     arbeidsomstandighedenwet, 
     brandveiligheid) 
 

 
-   Coördinator BHV  
-   Aanspreekpunt inspectie en 
     toezichthouders 
-   Het bestuur van CURA XL  gevraagd en 
     ongevraagd voorzien van adviezen met 
     betrekking tot veiligheid en arbeidsrisico’s. 
 
De risico-inventarisatie en -evaluatie RI&E 
CURA XL beschikt over een RI&E die getoetst 
en uitgevoerd is door een veiligheidskundige 
van een extern gecertificeerd bedrijf. Het plan 
van aanpak wordt periodiek besproken en de 
daaruit volgende maatregelen uitgevoerd.   
 
COVID -19  
De COVID-19-epidemie heeft directe en 
indirecte gevolgen voor de gezondheid 
van de medewerkers en voor de cliënten 
van CURA XL. Zo zijn er medewerkers en 
cliënten die met het coronavirus besmet 
zijn geraakt. Ook indirecte gevolgen van de 
epidemie veroorzaken gezondheidsschade. 
Veel cliënten en medewerkers kregen dit 
jaar te maken met ziekenhuisafspraken die 
werden afgezegd of minder toegankelijke 
huisartsenzorg. De geplande afspraken 
van onze cliënten in verschillende sectoren 
van de zorg werden vervangen door een 
vorm van zorg op afstand, zoals telefonisch 
contact of beeldbellen. Een enkele keer 
werd de (externe) dagbesteding van de 
cliënten tijdelijk stopgezet. Daarnaast zijn 
er cliënten die zelf afspraken afgezegd 
hebben, bijvoorbeeld vanwege de ingevoerde 
maatregelen, uit angst om besmet te 
worden met het coronavirus, of om de zorg 
niet verder te belasten. Toch is het aantal 
besmettingen binnen CURA XL beperkt 
gebleven, mede doordat er binnen CURA 
XL actief is samengewerkt om het COVID-19 
beleid zo goed mogelijk uit te voeren. 
Er zijn korte lijnen tussen de medewerkers, 
hun direct leidinggevenden en de 
preventiemedewerker zodat er bij eventuele 
signalen of een vermoeden van een 
besmetting adequaat kan worden gehandeld.  
 
 

 
Dit om verdere besmettingen zoveel mogelijk 
te voorkomen zodat de zorg voor de cliënten 
van CURA XL kan worden gecontinueerd.  
 
Medewerkers ontvangen een nieuwsbericht 
vanuit CURA XL na iedere persconferentie 
vanuit de overheid. In dit nieuwsbericht 
wordt een update gegeven m.b.t wijzingen 
in de maatregelen en/of aangekondigde 
versoepelingen en wat dit voor CURA XL 
betekent.  
 
Bij vermoeden van besmettingen of bij een 
positieve testuitslagen, worden medewerkers 
vanuit de preventiemedewerker ondersteund 
in het proces en de te nemen vervolg- 
stappen (GGD, quarantaine). 
 
CURA XL stelt voldoende hulpmiddelen 
beschikbaar om de medewerkers en de 
cliënten zoveel mogelijk te beschermen 
(mondkapjes, desinfectiemiddelen hygiëne 
doekjes etc). Zij volgt de adviezen vanuit de 
Rijksoverheid en RIVM nauwlettend op. De 
medewerkers in de uitvoering hebben vanuit 
CURA XL een gepersonaliseerde uitnodig tot 
vaccinatie ontvangen. Op vertoon van deze 
brief kan er een afspraak gemaakt worden 
bij de GGD om zich te laten vaccineren. 
Vaccineren is vrijwillig, de keuze hiervoor ligt 
bij de medewerker zelf.  
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Interview Anil,  
WLZ cliënt wonen bij CURA XL 

Een goed veiligheids- en gezondheidsbeleid: 
daar wil CURA XL voor staan.  Werkgever 
en werknemer zijn daar samen 
verantwoordelijInToen ik hier kwam 
wonen merkte ik dat ik de omgang met 
de medebewoners lastig vindt. Ik mis de 
serieuze gesprekken. Hier op de locatie is het 
erg rustig, dat is best wel fijn. Maar aan de 
andere kant wil ik ook verder. Ik heb nu soms 
wel het gevoel dat alles door Corona wat 
meer stil staat. Hierdoor heb ik minder zin 
heb om dingen te doen, ik word lui, dan denk 
ik “ik moet wat gaan doen” dat vind ik wel 
lastig. Het liefst zou ik aan het werk gaan, een 
echte baan. Ik zou heel graag in de transport 
willen werken als vrachtwagenchauffeur of 
pakket bezorger. Maar dan moet ik wel eerst 
mijn rijbewijs halen. Ik wil ook wel weer naar 
school toe, maar dan moet ik mij inschrijven. 
Het is allemaal lastig in deze Corona tijd. Ik 
vind het allemaal ook nog heel erg groot, ik 
weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Ik 
ben op dit moment ook nog erg met mezelf 
bezig. Over het algemeen bevalt het hier 
goed, de dagbesteding zou wel iets breder 
kunnen. Meer keuze qua werkzaamheden. 
Het zou ook fijn zijn als ik certificaten zou 
kunnen halen voor bosmaaier of lassen, dat 
zou mij wel helpen.   

Interview Dwight, 
WLZ cliënt ambulant bij CURA XL 

Ik heb een hele tijd geen eigen woning gehad, 
ik woonde hiervoor ongeveer tien jaar af en 
aan bij mijn tante of bij vrienden. Tijdens 
de corona tijd werd dat steeds moeilijker. Ik 
moest elke keer zoeken waar ik kon slapen. 
Maar door Corona wilden mensen niet meer 
dat ik bij ze kwam slapen. Mensen waren 
bang geworden en op een gegeven moment 
moest ik steeds harder zoeken naar een plek 
om te kunnen slapen. Uiteindelijk ben ik door 
iemand doorverwezen naar CURA XL en zij 
hebben mij geholpen. Ik ben echt dankbaar 
dat ik nu ben waar ik ben. Ik heb nog nooit 
een eigen plek gehad in mijn leven. En nu 
heb ik een eigen plek waar ik rust heb en kan 
kijken naar de toekomst. Ik ben heel blij dat ik 
die stress niet meer heb, geen gevangenissen 
meer in en uit hoef, daar ben ik heel dankbaar  

 
 
voor. Het is echt een nieuw begin voor mij.  
Ik heb heel lang met stress geleefd, elke dag 
afvragen waar ik moet slapen, wat ga ik eten. 
Als je bij andere mensen verblijft moet jij je 
ook steeds aanpassen, je moet soms heel 
veel slikken van mensen. Als je boos bent 
kun je jezelf niet uiten omdat ze je dan niet 
meer in hun huis willen, dat is echt lastig. 
Er is niemand die met je komt praten over 
hoe jij je voelt, je kan ook niet zomaar tegen 
mensen vertellen dat je geen eigen plek hebt. 
Het is gewoon heel erg moeilijk om vanuit die 
situatie hulp te vragen of te krijgen. Sommige 
mensen luisteren wel naar je maar kunnen 
niks voor je doen, of je wordt achter je rug 
om uitgelachen. Dan wordt het moeilijk om 
mensen te vertrouwen.  
Nu heb ik gelukkig zorg van CURA XL, ik heb 
een bewindvoerder zodat ik mijn rekeningen 
betaal en geld overhoud om boodschappen 
te doen. Nu de situatie stabiel is wil ik dit 
graag zo houden, ik wil geen rare dingen meer 
doen omdat ik weet wat ik kan verliezen. Ik 
moet nu heel veel dingen zelf doen, zoals 
koken, schoonmaken en mijn kleren wassen. 
Ik merk dat ik daar volwassen van wordt, je 
moest eens weten hoe blij ik ben.   

Interview Cecile, medewerker 
dagbesteding Veendam 

Hier komen vooral oudere mensen die 
overdag niet veel te doen hebben, ze komen 
hier voor wat aanspraak en gezelligheid. Op 
de dagbesteding koken we samen, eten we 
samen en doen we verschillende activiteiten. 
In het begin van de Corona uitbraak was de 
dagbesteding een tijdje dicht. We hebben 
geprobeerd om de dagbesteding digitaal via 
teams te doen. Dat ging erg moeizaam. De 
mensen op deze dagbesteding zijn al wat 
ouder en sommige mensen zijn niet gewend 
om met computers te werken. Ook niet alle 
cliënten hebben de beschikking over een 
computer dus dat ging gewoon niet goed. 
Daarnaast is het moeilijk om via teams met 
zes mensen tegelijk een leuk en gezellig 
gesprek te voeren.   
Zodra het kon zijn we gelijk weer begonnen 
met de fysieke dagbesteding op locatie. 
Omdat onze eigen ruimte te klein is om veilig  

 
 
bij elkaar te zitten hebben we de  
dagbesteding wel moeten verplaatsen naar  
de oude dagbestedingslocatie in Veendam.  
Gelukkig is dat hiernaast. We zijn blij dat we 
weer kunnen afspreken met elkaar, maar het 
is wel behelpen. Normaal koken we samen 
maar dat kan hier niet. We koken op onze 
eigen locatie, de ene groep kookt dan en de 
andere groep zit op de andere locatie, je mist 
dan een hoop gezelligheid. Omdat het nu 
verspreid is ben je de hele dag heen en weer 
aan het sjouwen, want hier wordt gekookt, 
op de andere locatie eten we, maar de afwas 
moeten we weer hier doen. Daarnaast is de 
locatie waar we nu gebruik van maken ook 
niet zo gezellig als onze eigen ruimte, dat is 
ook wel jammer.  
De dagbesteding zorgt dat de cliënten weer 
even buiten komen en sociale contacten 
onderhouden. Ik denk dat hun wereld anders 
erg klein zou zijn. Sommige cliënten zijn wel 
getrouwd maar hun partner werkt overdag, 
dus dan komen ze hier. Koffie drinken, een 
praatje maken; dat brengt wat gezelligheid. 
We hebben het idee dat dat iets betekent voor 
deze mensen. Je bouwt ook echt een band 
met de cliënten op, dat vind ik fijn. Je merkt 
dat ze aan de structuur en het vaste karakter 
van de dagbesteding veel waarde hechten, 
het zijn de kleine dingen. Samen een bakkie 
doen, koekje erbij en  gezellig kletsen of een 
spelletje doen, de gewone dingen. Je ziet dat 
ze hier echt behoefte aan hebben.  
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I nterview Rasha Salem, 
medewerker wonen 

Sinds de Corona tijd merk ik zeker verschil 
bij de bewoners op onze woonlocaties. Je 
ziet dat ze zich meer vervelen, en dat leidt 
met name bij de jongere groep cliënten soms 
tot wat meer onrust. Ze zeggen dan: “door 
Corona is er niks voor ons, dus jullie moeten 
meer begrip voor ons hebben. Wij kunnen 
er niks aan doen dat we meer kattenkwaad 
uithalen, wat moeten we anders doen”. Je 
bent als begeleider vooral bezig om daarin 
te helpen reguleren. Voor veel bewoners is 
er geen werk, geen school, geen sport, het 
staat allemaal grotendeels stil. Hierdoor zijn 
we als begeleiding veel bezig met het samen 
met de client zoeken naar andere doelen. 
Over het algemeen houden de bewoners zich 
wel goed aan de maatregelen. Zo mogen ze 
bijvoorbeeld per bewoner maar één bezoeker 
per locatie per dag ontvangen in verband 
met de maatregelen. Dat betekent dat ze 
onderling moeten overleggen wie bezoek 
mag ontvangen. De meeste bewoners op 
onze locatie komen hier onderling goed uit. 

Interview Houda, medewerker 
ambulant en coach cliëntenraad  

Door middel van de cliëntenraad proberen we 
cliënten die zorg van CURA XL ontvangen een 
stem te geven. De cliënten kunnen vertellen 
hoe zij de zorg en het wonen bij CURA XL 
ervaren. Ze gaan met elkaar en ons, de 
cliëntenraadcoaches, in gesprek. Zo kunnen 
zij aangeven waar zij behoefte aan hebben. 
In de afgelopen periode kwam bijvoorbeeld 
naar voren dat cliënten meer gezamenlijk 
activiteiten wilden ondernemen. Ze hebben 
een voorstel gedaan om hier budget voor 
te krijgen. Dit is goedgekeurd en nu kunnen 
de cliënten samen af en toe iets leuks doen. 
Tijdens de vergaderingen die wij eens in 
de vier tot zes weken houden vertellen we 
de cliënten over de ontwikkelingen binnen 
CURA XL. Het is belangrijk dat wij deze 
informatie aanpassen aan het niveau van de 
cliënten. Zo weten ze waar CURA XL allemaal 
mee bezig is. Dit jaar hebben we contact 
gelegd met de cliëntenraden van een aantal 
netwerkpartners.  
 

We hebben de begeleiders van de 
netwerkpartners gevraagd of ze de 
samenwerking willen aangaan.  
De coaches gaan met elkaar in gesprek 
zodat we van elkaar kunnen leren. Het is 
heel tof om te zien hoe netwerkpartners 
met hun cliëntenraad omgaan en welke 
positie de cliëntenraad inneemt binnen 
hun organisatie. Vanwege Corona was het 
moeilijker om cliënten te enthousiasmeren 
voor de cliëntenraad. Fysiek afspreken 
lukt niet, waardoor het vergaderen lastig 
wordt. Het isolement van de maatregelen, 
de onzekerheid, angst voor quarantaine en 
de overdaad aan informatie, het maakt dat 
deelnemen aan de cliëntenraad een beetje 
naar de achtergrond verdwijnt. Juist in deze 
tijd hebben mensen behoeften aan stabiliteit. 
Wanneer de situatie weer wat rustiger wordt 
en er weer fysiek kan worden afgesproken 
dan willen ze wel weer deelnemen aan 
de cliëntenraad. En we zijn er blij mee en 
trots op dat we, ondanks de pandemie, de 
cliëntenraad, samen met de cliënten, wel 
omhoog hebben kunnen houden. 
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Teamreflectie

Teamreflectie 
Team: Nooitgedacht,  

       locatie voor Beschermd Wonen. 
 
Een gedeelte van het 
Kwaliteitsverslag is met 
de medewerkers van team 
Nooitgedacht besproken tijdens 
een teamvergadering. Omdat het 
Kwaliteitsverslag erg groot is, is 
er voor gekozen om 2 relevante 
onderdelen uit het verslag in te 
brengen, namelijk de dilemma’s 
met betrekking tot COVID-19 
die beschreven staan in het 
Kwaliteitsverslag onder Terugblik 
2020, en de vooruitblik 
 
Terugblik 
De drie beschreven dillema’s in het 
Kwaliteitsverslag met betrekking tot 
de pandemie gaan over: 
     1. Het vormgeven van de fysieke 
          zorg binnen beschermd wonen 
          en de ambulante zorgverlening  
     2. Het gevoel van cohesie onder 
          medewerkers 
     3. Verveling en isolatie onder 
          cliënten 
 
Het team geeft aan dat de opstart 
van de coronaperiode rommelig 
verliep. Er wordt aangegeven dat het 
een hectische periode was waarin 
mondkapjes niet voldoende besteld 
konden worden, gezamenlijke 
ruimtes op slot gingen binnen de 
woonlocatie, gezamenlijk eten werd 
gestopt en cliënten dus alleen op  
hun kamer hun maaltijden kregen.  
 
Het team geeft aan dat ze meer 
weerstand hadden verwacht vanuit 
de cliënten tegen de regels. Het is 
een hele grote verandering en dat 
doet veel met mensen, helemaal 
met mensen die te maken hebben 
met psychische problematiek. Dit  

 
verliep eigenlijk veel soepeler dan  
verwacht. Cliënten gingen snel 
mee in de landelijke maatregelen. 
Voor de medewerkers zelf vielen 
de maatregelen best zwaar. 
Inmiddels hebben zij hun draai 
gevonden maar het was wennen 
dat dingen als sporten en socializen 
niet vanzelfsprekend meer was. 
Medewerkers hielden in hun  
privésituatie ook extra rekening 
met de mate van bezoek die 
zij ontvingen. Dit vanwege de 
kwetsbare doelgroep waar zij 
mee werken. Het werken met 
mondkapjes op en het extra 
schoonmaken van de locatie wordt 
niet als vervelend ervaren.  
 
Na de eerste periode zijn er op de 
locatie wel wat dingen aangepast. 
Het team merkte dat de cliënten erg 
ongelukkig werden van het alleen 
eten op de kamer. Het stopzetten 
van de gezamenlijke eetmomenten 
leverde veel weerstand op bij 
de cliënten. Bij navraag bleek 
dat de locatie als 1 huishouden 
gezien mag worden. Hierop zijn 
de gezamenlijke eetmomenten 
weer gestart, tot vreugde van 
de cliënten. Ook werd na enkele 
weken duidelijk dat het werken 
met mondkapjes niet wenselijk 
is bij de complexe doelgroep die 
op locatie Nooitgedacht woont. 
Deze doelgroep heeft het nodig om 
gezichtsuitdrukkingen te kunnen 
aflezen van de begeleiding. Wanneer 
een begeleiding met mondkapje 
op een gesprek aanging met een 
cliënt begreep de cliënt vaak niet 
of onvoldoende wat de begeleider 
bedoelde. Het werken met de 
mondkapjes stond het leveren 
van de juiste zorg dus in de weg. 
Cliënten en begeleiding dragen wel 
mondkapjes wanneer zij zich buiten  

 
de locatie begeven, en zorgen dat  
ze binnen voldoende afstand van 
elkaar bewaren.  
 
Op de vraag wat het team vond van 
de manier waarop de organisatie 
met het begin van de coronaperiode 
is omgegaan, wordt vanuit het team 
aangegeven dat de beleidsvorming 
en berichtgeving het in het begin 
soms wat rommelig overkwam. 
Er waren ook veel tegenstrijdige 
berichten vanuit de regering. 
Zo werden mondkapjes door de 
overheid in het eerste gedeelte 
van de coronaperiode betitelt als 
schijnveiligheid, maar later werd 
het dragen van de mondkapjes 
een verplichting. Het team geeft 
aan te beseffen dat het voor een 
organisatie lastig is om daar goed op 
in te kunnen spelen. Na de eerste  
rommeligheid verliep het qua 
organisatie eigenlijk wel goed: 
er werden voldoende actuele 
nieuwberichten binnen de 
organisatie gedeeld gericht 
op de richtlijnen en landelijke 
maatregelen, het was plezierig om 
daar steeds tijdig van op de hoogte 
gehouden te worden. Er waren ook 
steeds voldoende beschermende 
middelen aanwezig.   
 
De medewerkers geven aan dat ze 
niet heel veel hebben ondernomen 
met betrekking tot het vergroten 
van de groepscohesie als team 
tijdens de coronaperiode. Toch 
hebben de medewerkers niet het 
idee dat er iets is veranderd in de 
samenwerking binnen het team. 
De verklaring die hiervoor gegeven 
wordt is dat de collega’s elkaar 
relatief veel zien tijdens het draaien 
van de diensten. 
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Op locatie Nooitgedacht wordt 
gewerkt met 2 medewerkers per 
dagdienst en een werkmeester.  
 
Het team geeft aan dat het wel 
belangrijk is dat er ook wordt 
stilgestaan bij wat de coronaperiode 
van het team vraagt in contact met 
de netwerken van de cliënten. Het 
team onderhoudt meer contact met 
behandelaren en verwanten. Dat 
het contact intensiever is geworden 
is een positieve ontwikkeling, de 
keerzijde is echter dat het voor 
cliënten veel onduidelijkheid 
gaf dat behandelaren niet meer 
langskwamen en gesprekken 
telefonisch voerden. Cliënten 
hebben weinig met screen-to-
screen contact waardoor ze 
behandelaren dus ook niet zien 
tijdens de contactmomenten. Een 
aantal cliënten hebben zich erg 
eenzaam gevoeld aan het begin 
van de corona periode, en voelen 
zich nog wel wat eenzaam op 
bepaalde momenten. Voor een 
groot aantal cliënten die op locatie 
Nooitgedacht wonen zijn afspraken 
met behandelaren onderdeel van 
hun uitstapjes. Op het moment dat 
de behandelaren besloten fysieke 
afspraken te schrappen was dit een 
grote verandering voor de cliënten 
waardoor zij zich in de eerste 
periode ook geïsoleerd voelden.  
Het team is daarop ingesprongen 
door meer 1 op 1 contactmomenten 
met de cliënten in te plannen en 
deze momenten ook langer te laten 
duren. Vanuit de dagbesteding zijn 
vele koffiemomenten aangeboden 
waar cliënten gebruikt van konden 
maken om toch even samen te zijn 
met anderen.  
 
Het is geen makkelijk jaar geweest, 
maar het team heeft de cliënten 
en zichzelf hier goed doorheen 
geholpen. Dat verdient een groot 
compliment. 
 

 
Vooruitblik 
Er is een inleiding gegeven met 
betrekking tot de ontwikkelingen 
voor de komende jaren. Hierbij is 
de nadruk gelegd op het oprichten 
van de werkgroep “medewerker 
in beeld” en een korte schets 
gegeven van de onderwerpen die 
belangrijk zouden kunnen zijn. 
Hierbij is gesproken over verzuim, 
mensgerichte versus taakgerichte 
cultuur en missie en visie van de 
organisatie. Aan de medewerkers 
is gevraagd wat ze er van vinden, 
en of ze aan kunnen geven welke 
onderwerpen wat hen betreft 
prioriteit hebben.  
 
De teamleden geven aan dat de 
werkgroep een erg goed idee lijkt. Ze 
worden enthousiast van het gegeven 
dat medewerkers actief mee kunnen 
participeren met de beleidsvorming 
en het bepalen van prioriteiten. 
 
Qua onderwerpen wordt 
regelruimte en werkdruk genoemd. 
Het werken op de locatie is intensief. 
Wanneer iemand uitvalt is het lastig 
de diensten op te vullen waardoor 
steeds een beroep gedaan wordt 
op het eigen team. Dat heeft 
het afgelopen jaar op sommige 
momenten veel druk veroorzaakt. 
 
Verder geven de medewerkers aan 
dat de visie van CURA XL soms wat 
ongrijpbaar en abstract aanvoelt. 
Het is lastig deze toepasbaar te 
maken binnen de locatie. Het idee 
wordt geopperd om te kijken naar 
specifieke visies gericht op de 
locatie(s).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vanuit het team wordt aangegeven 
dat in de gevolgde vooropleidingen 
van de medewerkers veel 
onderwerpen als eigenaarschap, 
eigen competenties, werkplezier, 
feedback en zelfreflectie worden 
behandeld. Deze onderwerpen  
 
komen voor gevoel van het 
team niet altijd naar voren in de 
cultuur binnen CURA XL. Tijdens 
opleidingen wordt bijvoorbeeld 
veel aandacht besteed aan de 
bekrachtiging dat je goed bent 
zoals je bent en kwaliteiten kunnen 
worden ingezet. Binnen CURA XL 
ziet het teams dit echter nog niet 
overal terug. Het team geeft verder 
nog aan dat meer differentiatie 
binnen de functierollen ook een 
goed bespreekpunt zou zijn. Een 
ieder heeft zijn eigen kwaliteiten, 
en het zou mooi zijn als die ook 
zo efficiënt en passend mogelijk 
ingezet worden.  
 
Wat door het team als opvallend 
wordt genoemd is dat de 
taakgerichte cultuur merkbaar is in 
de gehele organisatie, en zich niet 
alleen beperkt tot hun eigen locatie. 
Ze geven aan het erg positief te 
vinden dat CURA XL zich weer meer 
op de mensen wil gaan richten en 
kijken uit naar de initiatieven op dat 
gebied.   
 
Het team geeft aan dat deelname 
aan de reflectie van het 
Kwaliteitsverslag als prettig en leuk 
te hebben ervaren.
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Reflectie van de RvC 

De RvC heeft buitengewoon veel 
waardering voor de prestaties welke 
door medewerkers en het bestuur 
tegen de achtergrond van de COVID19 
pandemie in 2020 zijn geleverd.  
 
Temeer er gelet op de financiële 
tegenvallers in 2019 een flinke 
efficiency-slag moest worden gemaakt 
om kosten te kunnen besparen zonder 
aan kwaliteit van zorg in te boeten. 
Het resultaat van de inspanningen 
is naar het oordeel van de RvC op 
getrouwe wijze in dit kwaliteitsverslag 
gepresenteerd. Het uitgangspunt 
van CURA XL was daarbij wel oog te 
hebben voor de beperkingen die de 
pandemie en de financiële situatie met 
zich meebracht maar vol in te zetten 
op de mogelijkheden en kansen die er 
ook zijn.  
 
Zo zijn we buitengewoon 
ingenomen met de investeringen 
op de ontwikkeling en kwaliteit van 
medewerkers als een belangrijke 
voorwaarde voor kwaliteit van 
dienstverlening. Daarbij heeft CURA XL 
kans gezien de bedrijfsvoering en de 
administratieve organisatie efficiënter 
in te richten waarbij de doelmatigheid 
is toegenomen en de kosten zijn 
teruggedrongen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De managementinformatie is 
hierdoor beter en tijdig toegankelijk 
op basis waarvan het bestuur 
tijdig kan anticiperen en de RvC 
haar verantwoordelijkheid als 
toezichthouder beter waar kan 
maken. De zelf kritische en realistische 
opstelling van het bestuur en het 
management valt hierin te prijzen.  

Gelet op de huidige omvang 
van zorgverlening mag worden 
verondersteld dat cliënten en  
 
financiers van CURA XL in voldoende 
mate vertrouwen hebben in de 
kwaliteit van geleverde zorg, temeer 
nu ook in 2021 het portfolio van CURA 
XL is uitgebreid met forensische zorg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tegelijkertijd is het bekend 
dat tarieven, ingegeven door 
budgetbeperkingen bij een groot 
aantal financiers, voortdurend onder 
druk staan. Daarmee kan de kwaliteit 
van zorg ook onverantwoord onder 
druk komen te staan. We vertrouwen 
erop dat voor dit ongewenste effect 
bij alle belanghebbenden voldoende 
oog is.  
 
De RvC is van oordeel dat de in 2020 
bereikte resultaten vertrouwen bieden 
voor de toekomst. We blijven CURA XL 
kritisch volgen en met raad en daad 
ondersteunen.

 
Cees Wierda 
voorzitter Raad van Commissarissen. 
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Samenvatting externe visitatie
Inleiding 

De externe visitatie is gehouden 
op dinsdag 11 mei 2021, en heeft 
plaatsgevonden via Microsoft 
Teams.  
De volgende personen waren 
aanwezig:  
Externe visitatoren 
-  Nelly Heijs, directeur Community  
    Support 
-  Emiel Dekker, projectmedewerker  
    LSR  
-  Afieke van der Zande, 
    beleidsmedewerker en   
    projectmedewerker WLZ,  
    Leger des Heils  
 
CURA XL 
-  Gina Spreen, woonbegeleider  
    Beschermd Wonen 
-  Mart Blaauw, ambulant  
    hulpverlener en  
    coach cliëntenraad  
-  Gerda Koek, financieel  
    medewerker  
-  Anne Kuilema,  
    gedragsdeskundige  
-  Floris van Hee, trainer 
-  Pascal Luining, regiomanager  
    Ambulant Noord 
-  Lenny van Dijken,  
    kwaliteitsfunctionaris 
-  Gerda Noorman, manager  
    Expertisecentrum 

Structuur 
 

De visitatie is opgesplitst in drie 
delen. In het eerste deel zijn 
een aantal stellingen besproken 
met de hele groep. Deze waren 
voorafgaande aan de visitatie 
rondgestuurd. Het ging om de 
volgende stellingen:  
1.  CURA XL heeft in het  
      Kwaliteitsverslag voldoende  
      beschreven wat de invloed van de  
      pandemie is geweest op de  

      zorg-  en dienstverlening.  
2.  Eigen regie, kwaliteit van  
      leven en je verhouding tot de  
      wereld zijn de meest belangrijke  
      kernbegrippen voor zowel  
      cliënten als medewerkers.  
3.  De manier waarop CURA XL nu  
      omgaat met nieuwsbrieven en  
      nieuwsberichten, is de beste  
      manier om medewerkers op  
      de hoogte te houden van wat er  
      gebeurt. 
In het tweede deel is het verslag 
langsgelopen met de visitatoren, 
zodat zij op- een aanmerkingen 
konden uiten naar aanleiding van 
en over het kwaliteitsverslag. Het 
laatste deel van de visitatie bestond 
uit een virtuele rondleiding op een 
beschermd wonen locatie van CURA 
XL.  

Uitkomsten  
Uit de visitatie kwamen de 

volgende zaken naar voren:  
Positieve punten 
De visitatoren geven aan dat het 
kwaliteitsverslag duidelijk maakt 
dat er grote stappen zijn gemaakt 
binnen CURA XL. Het is een eerlijk 
verslag, waarbij niet geschuwd 
wordt om ook te benoemen waar 
het beter kan. Het enthousiasme en 
de verbeterdrang is duidelijk terug 
te zien in de tekst.  
 
Adviezen ter verbetering met 
betrekking tot de vorm van het 
verslag  
1.  Er wordt geadviseerd in een  
      volgend verslag (nog) meer  
      het perspectief van de client  
      te belichten. Veel zaken die nu  
      beschreven staan worden  
      belicht vanuit het perspectief van  
      de organisatie en de medewerker.  
      Er wordt gemist wat het  
      perspectief van de  

      cliënten  is, door bijvoorbeeld  
      praktijkvoorbeelden en  
      clientverhalen te gebruiken.  
      Er wordt aanbevolen om  
      cliënten meer te betrekken bij de  
      totstandkoming van het  
      verslag en het prioriteren van  
      verbeterpunten.  
2.  Er is sprake van erg veel tekst. De  
      indruk is dat het verslag  
      beknopter zou kunnen,  
      bijvoorbeeld door een aantal  
      thema’s eruit te lichten en niet  
      alles te beschrijven, met name  
      als het gaat om de doelen die  
      de organisatie zich stelt voor de  
      toekomst. Dit zou de  
      leesbaarheid ten goede komen. 

Vragen en adviezen naar 
aanleiding van de inhoud  

       van het verslag  
COVID-19 
Ook bij dit onderwerp wordt 
aangegeven dat het mooi was 
geweest om meer te schrijven vanuit 
het perspectief van de cliënten: wat 
is de impact van de pandemie voor 
hen geweest, hoe hebben zij het 
jaar ervaren? Daarnaast leeft ook 
de vraag of er nog positiviteit uit de 
pandemie voortgekomen is; zijn er 
zaken die je kan interpreteren als 
gunstige ontwikkelingen?  
 
Reactie :  
In het verslag worden nog een 
aantal interviews opgenomen, ook 
met cliënten, over de impact van 
de pandemie op het persoonlijk 
leven. Deze waren echter op het 
moment van de visitatie nog niet 
beschikbaar. Vanuit de organisatie 
wordt aangegeven dat het meer 
vertrouwd zijn geraakt met digitale 
manieren van contact leggen en 
onderhouden als een positieve 
ontwikkeling wordt gezien.
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Zonder de pandemie had dat zich 
waarschijnlijk niet, of niet in de 
huidige mate ontwikkeld. Het levert 
zowel voor cliënten als medewerkers 
een nieuwe vaardigheid op, die 
zeker bepaalde voordelen heeft. 
Daarnaast zien we dat in de breedte 
een bepaalde gemeenschapszin is 
toegenomen: doordat er minder 
op uitgegaan kon worden waren 
medewerkers en cliënten meer op 
elkaar aangewezen.  
 
Dagbesteding  
De visitatoren stellen een aantal 
vragen met betrekking tot de 
dagbesteding. Men is nieuwsgierig 
naar de manier waarop dit in de 
algemeenheid vormgegeven is 
binnen CURA XL, en hoe het een en 
ander wel of geen doorgang heeft 
gevonden tijdens de pandemie. 
Ook wordt er gevraagd of cliënten 
kunnen kiezen voor externe 
dagbesteding.

Reactie: 
Er is uitgelegd hoe de dagbesteding 
er binnen CURA XL uitziet: er 
zijn een aantal locaties waar 
dagbesteding aangeboden wordt, 
in allerlei verschillende vormen. 
De dagbesteding is, waar dat kon, 
zoveel mogelijk doorgegaan tijdens 
de pandemie. Cliënten kunnen altijd 
naar de interne dagbesteding, maar 
kunnen uiteraard ook kiezen voor 
een externe dagbestedingslocatie, 
als dat beter tegenmoet komt aan 
behoefte en vaardigheden.  
 
Methodiek  
Er worden een aantal vragen gesteld 
naar aanleiding van de methodiek. 
Men is nieuwsgierig naar de manier 
van werken, de achtergrond van 
de gestelde kernbegrippen en de 
specifieke plannen voor het verder 
nuanceren en beschrijven van de 
methodiek. 

Reactie: 
CURA XL is gelukkig met de 

methodiek die ze nu hanteert, 
waarin ze de flexibiliteit kan 
behouden om voor elke client een 
passend aanbod te ontwikkelen. Aan 
de andere kant merkt de organisatie 
ook dat er op dit moment naar 
de eigen smaak te minimaal 
beschreven staat wat de methodiek 
precies inhoudt, en bestaat er 
vanaf de werkvloer behoefte aan 
meer handvatten waar men in de 
dagelijkse uitvoer mee uit de voeten 
kan. De beschreven kernbegrippen 
vormen een eerste aanzet in dit 
proces. CURA XL gaat hier in 2021 
verder gevolg aan geven en wil aan 
het einde van het jaar een product 
opleveren die voldoet aan de 
behoefte binnen de organisatie.  

Incidenten  
Rondom de incidenten wordt 
enige opheldering gevraagd met 
betrekking tot het onderscheid 
tussen lichte en zwaardere 
incidenten. Er worden suggesties 
gedaan hoe hierover nagedacht kan 
worden. Het gaat dan bijvoorbeeld 
over waar je het afkappunt precies 
legt en hoe je de terminologie het 
beste kan gebruiken.  

Reactie:  
CURA XL heeft uitleg gegeven wat het 
verschil is en waarom het van belang 
wordt geacht om dit  onderscheid 
te maken. CURA XL is erg blij met 
de aangedragen suggesties en 
zal deze meenemen in de verder 
ontwikkeling van het beleid. 

Afdelingsjaarplannen  
Er wordt gevraagd of CURA XL van 
plan is om te gaan werken met 
jaarplannen op afdelingsniveau. 

Reactie: 
Dat is zeker de intentie. Op dit 
moment wordt er ontwikkeld in 
de richting van het werken met 
jaarplannen volgens de A3-methode. 

Teamreflecties 
Er wordt gevraagd of CURA XL 

ook werkt of wil gaan werken 
met de teamreflecties zoals 
voorgesteld in het kwaliteitskader 
gehandicaptenzorg.

Reactie: 
CURA XL heeft er dit jaar voor 
gekozen om de reflectie naar eigen 
inzicht in te richten. De reflectie is 
als positief ervaren en heeft nuttige 
input opgeleverd. Dat neemt niet 
weg dat CURA XL in de toekomst 
meer wil gaan werken met het 
invullen van de reflecties in de lijn 
van het kwaliteitskader, om op die 
manier het proces nog verder te 
optimaliseren.  
 
Formatie leidinggevende 
Beschermd Wonen 
Er wordt gevraagd of er het een 
en ander toegelicht kan worden 
met betrekking tot de afschaling in 
formatie leidinggevenden binnen 
BW. Wat is het effect daarvan op de 
cliënten en medewerkers? 

Reactie: 
CURA XL legt uit dat deze afschaling 
tot nu toe alleen voordelen lijkt 
te hebben: lijnen zijn korter, en er 
wordt juist meer benaderbaarheid 
en efficiëntie ervaren. Het lijkt er 
erop dat we in deze constructie 
met minder mensen effectiever 
werk kunnen verrichten. Dit wordt 
beaamd door de medewerker 
beschermd wonen. 

Afsluiting en overwegingen 
De visitatoren geven aan de visitatie 
als erg prettig te hebben ervaren, ze 
complimenteren voor de organisatie 
van het geheel. Over het algemeen 
is er sprake van een positieve indruk 
van de organisatie. 

CURA XL is tevreden over de visitatie. 
Ze is de visitatoren dankbaar voor 
de kritisch opbouwende feedback. 
Ze neemt de aanbevelingen mee, 
zowel op inhoudsniveau als bij de 
organisatie van het kwaliteitsverslag 
over 2021.  
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Samenvattende conclusie
Zoals we in de inleiding al beschreven, is 2020 een bijzonder jaar geweest. Een jaar met hoge bergen en diepe 
dalen, op alle gebieden binnen de samenleving en binnen het werk. Een jaar waarin we met elkaar veel hebben 
bereikt door doorzettingsvermogen, wilskracht, creativiteit en veerkracht te tonen.  
Het jaar heeft ons als organisatie ook ruimte gegeven voor reflectie op een breder gebied; naast fundamenten 
ook op cultuur.  
 
CURA XL is er content mee dat er het afgelopen jaar uitgebreid onderzoek gedaan is binnen de organisatie. Deze 
analyses zijn met veel aandacht uitgevoerd. De uitkomsten hebben een duidelijk beeld gegeven van waar we 
nu staan als organisatie, waar we naartoe willen en op welke wijze we dat willen bereiken. We hebben moeten 
constateren dat er de afgelopen jaren is binnen CURA XL een meer taakgerichte cultuur is ontstaan. Nu is het tijd 
om deze cultuur om te buigen naar een meer mensgerichte cultuur. We gaan de komende jaren actief bezig met 
de vormgeving en uitvoering hiervan.  
 
In de samenvatting van het Kwaliteitsverslag van 2019 schreven we: “CURA XL heeft zich voor de komende jaren 
als doel gesteld om zich te ontwikkelen tot een arbeidsintensieve kennisorganisatie, waarbij vanuit expertise 
en een duidelijk herkenbare signatuur kwalitatief goede zorg geleverd kan worden, aan eenieder die dat nodig 
heeft”. Ook met dit doel blijven we actief bezig. 
We schreven in de samenvatting van het Kwaliteitsverslag van 2019 ook: “Daarbij staat de client altijd centraal: 
we bewegen ons in een grillige wereld waar allerlei onverwachte wendingen bepalend kunnen zijn voor de 
inrichting van ons leven. Het is aan ons als zorgaanbieder om samen met de cliënten die aan ons zijn toevertrouwd 
te bepalen in welke mate en in welke vorm zij begeleiding en bescherming nodig hebben om zich zo optimaal 
mogelijk te kunnen bewegen in die wereld, maar ook welke zaken ze zelfstandig kunnen vormgeven. Daartoe 
zorgen we ervoor dat we voortdurend kritisch blijven kijken naar onze eigen processen, maar ook dat we met grote 
regelmaat bij de cliënten zelf navragen hoe het staat met de tevredenheid over de geboden zorg. We halen dan 
ook graag voorstellen ter verbetering op”. Deze tekst is voor ons nog net zo actueel als vorig jaar. CURA XL wil 
zich ook in 2021 blijven bezighouden met het bieden van passende zorg en bescherming voor cliënten, kritisch 
blijven kijken naar eigen processen en doorlopend tevredenheid en cliëntbehoeften blijven meten.   
 
We realiseren ons dat we niet onfeilbaar zijn, dat we geen perfecte organisatie zijn. Dat is ook niet wat we 
nastreven. We willen een organisatie zijn die zich continu blijft ontwikkelen, blijft leren van gemaakte fouten en 
succesmomenten met elkaar viert. We zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet en zullen volgend jaar met 
trots de behaalde resultaten aan u presenteren in een nieuw Kwaliteitsverslag. 

CURA XL


