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EENHEID MO 2021

Weer een jaar vol corona achter de rug. De eerste maanden had dit impact op de aanwezigheid van cliënten 
op de dagbestedingslocaties. Maar daar hebben de teams hard aan gewerkt om te zorgen dat cliënten zich 
weer veilig voelen om te komen. De omzet is weer genormaliseerd. De laatste maanden van het jaar treft 
het vooral medewerkers. Het verzuim is op gelopen tot 10,7 %. Waarvan bijna 3% corona. Dat is echt 
vervelend voor de medewerkers die ziek zijn maar ook heeft dit effect op de teams die dit verzuim 
opvangen. Een focus voor de eerste maanden in 2022. 

Naast de going concern van aanbestedingen, verpleegkundige zorg, MOPG, FOBO meldingen en op pakken, 
zijn we doorgegaan met nieuwe ontwikkelingen: technologie op de dagbesteding, voorbereiden nieuwe 
Functiehuis en digitale dagbesteding. 

Complimenten aan alle medewerkers voor het bieden van kwalitatief goede zorg en ondersteuning aan de 
cliënten thuis en op dagbestedingslocatie!  

Nicole Teuwsen, 
Directeur Zorg



AANTAL CLIËNTEN 12-12-2021

+89



IN- EN UITSTROOM

UITSTROOM: 640 CLIËNTEN (24%)
101 CLIËNTEN OVERLEDEN
407 CLIËNTEN UIT ZORG

INSTROOM: 723 CLIËNTEN (27%)



Dus een kwart van de cliënten stroomt door, dat past bij het doel van een deel van 
de Wmo cliënten



1608 ; 7,6 % tov 2020

1618 ; 0% tov 2020 

2687 ; +4,5% tov 2020
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totaal aantal cliënten IB

totaal aantal cliënten DB

totaal aantal unieke
cliënten MO



MO teams Aantal

Almelo +21

Enschede +21

Hengelo +20

Oldenzaal +15

NOP +14

Overige 9 teams +40

10 teams (m.n. NW Veluwe teams i.v.m. eerst niet aanbesteden) -47

Totaal 84



MO ERMELO, HARDERWIJK, NUNSPEET, OLDEBROEK, NIJKERK



Context aanbesteding

In 2020/2021 vond er een aanbestedingstraject plaats in 7 
gemeenten in regio Noordwest -Veluwe en Zeewolde. De 
combinatie van tarieven en voorwaarden waren dusdanig 
veranderd dat we geen kwalitatieve en veilige zorg konden bieden 
aan onze cliënten op een dagbestedingslocatie. Ook zou er voor 
medewerkers een ongezonde situatie ontstaan om in te werken, 
met als risico ziekteverzuim door hoge werkdruk. Daardoor heeft 
InteraktContour besloten na zorgvuldige analyses om niet aan te 
besteden voor dagbesteding in deze gemeenten. 

De gemeenten waren verbaasd dat er een aantal grote partijen 
niet ingeschreven hadden. Toch gaven ze aan dat andere 
zorgaanbieders de dagbesteding moesten overnemen ondanks 
gebrek aan expertise. Twee voor twaalf bleken andere 
zorgaanbieders niet in staat de specialistische zorg te kunnen 
bieden aan mensen met NAH en heeft de gemeente ons gevraagd 
dit toch te leveren middels een tijdelijk contract. 

Ondertussen was er politiek tumult ontstaan, waardoor de 
gemeenten uiteindelijk besloten hebben een nieuw 
aanbestedingstraject voor dagbesteding te starten. In dit proces 
merken wij nu dat ze geleerd hebben van het eerste traject. In dit 
nieuwe traject hebben de gemeenten voor een betere minder 
eenzijdige inrichting van het aanbestedingstraject en nemen ze de 
moeite om werkelijk met zorgpartijen in gesprek te gaan en elkaar 
te snappen. Ook de reële prijzen zijn opnieuw in goed overleg 
tijdens de marktconsultatie tot stand gekomen. 

De intensieve periode na het besluit niet in te schrijven voor 
dagbesteding heeft veel stof doen op waaien. Specialistische zorg 
kan niet zomaar op een hoop gegooid worden, als zorgorganisatie 
kun je ook nee zeggen. Doordat we goed in gesprek met de 
gemeente geraakt zijn, heeft de gemeente kunnen leren van de 
situatie en ontstaat er nu een gezamenlijk proces. 

InteraktContour levert WMO zorg voor 54 gemeenten. Per regio of gemeenten zijn er eens in de zoveel jaar aanbestedingen waarvoor
zorgorganisaties zich kunnen inschrijven. Alleen als de organisaties voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen van de gemeenten dan kan er 
zorg geleverd worden. 



NAH CONNECT DOOR MO ALMERE
Kaniz & Mariam

Deze twee gezellige dames van buitenlandse afkomst, de een 
Pakistaanse en de ander Marokkaanse, hadden beide behoefte 
aan iemand die hen begrijpt. Hoe lastig het is om goed 
Nederlands te leren spreken, maar zeker de wil hebben om dit te 
doen. Ook het integreren in de Nederlandse cultuur en de eigen 
gebruiken zijn onderwerp van gesprek bij deze dames. Beide 
dames hebben in het verleden eigen kleding gemaakt, waar zij 
beiden zeer goed in waren.

Samen theedrinken en kletsen is voor hen een mogelijkheid om 
de taal te oefenen. Ze wonen bij elkaar in de buurt dus Kaniz kan 
lopend naar Mariam toe. Daarnaast treffen deze dames elkaar af 
en toe op DB. Dit biedt de continuïteit momenteel. Het afspreken 
vraagt nog enige begeleiding omdat Kaniz analfabeet is en geen 
eigen mobiel heeft. Hier begeleiden wij vanuit NAH Connect dit 
koppel om naar zelfstandig afspreken te kunnen toewerken.



DOEL EN RESULTATEN NAH CONNECT ALMERE
• Eenzaamheid van IB-cliënten verminderen door middel van cliënten verbinden en koppelen aan elkaar 

met een duurzame connectie/vriendschap/buddyschap tot gevolg. 

• Door: Meet & Greet (speeddate), Connect-middagen: workshops om bredere interesse aan te 
bieden (groene vingers, schilderen, bewegen, wandelen, breingames), Match-making van IB-cliënten 
middels profielen, Sociaal / netwerk café, Je netwerk werkt: groepsles aansluitend op deze module.

• Resultaat:

• We hebben in totaal 7 passende matches gecreëerd.

• We hebben 10 verschillende workshops aangeboden waarbij 62 mensen hebben deelgenomen. 
Echter, er zijn ook een aantal keer extra mensen van DB aangesloten. Over het algemeen is het extra 
aanbod goed ontvangen door cliënten.

• De bijeenkomsten waarbij Je Netwerk Werkt aangeboden zou worden, is omgezet in sociale cafes i.v.m. te 
weinig passende aanmelding. In 2022 gaan we dit op een andere manier inpassen.

• Kosten €11.700 waar tegenover IB-uren staan (niet duidelijk hoeveel) en 90 dd. geregistreerd (t.w.v. 
€3.150).



MO DALFSEN
Elke week draaien we samen met 
fysiotherapeut 2 groepen van gemiddeld 
6 cliënten



INNOVATIEBUDGET STOPT IN 2022

• In 2021 zijn er 3 aanvragen gehonoreerd voor het innovatiebudget voor een bedrag van 
€ 19.100 (van de begrootte € 50.000). 

• In 2022 stopt het centrale innovatiebudget , als teams nieuwe activiteiten op willen 
zetten, kan dit uit reguliere middelen van de teams gefinancierd worden. 



CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK



CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK

Conclusie:

• De meeste cliënten gaven een score van 7 of hoger.  82,5% van de cliënten van 
IB en 73,3% van de cliënten van DB scoorden de tevredenheid over de 
begeleiding zelfs een 8 of hoger.

• Opvallend is de respons bij IB : deze is ruim 6 keer zo hoog in 2020 (n=699 = 51% 
van alle IB-clienten) + lichte daling tevredenheid (-0,3). Bij Dagbesteding: 
respons bijna 2 keer zo hoog in 2020 (n=420) + lichte stijging tevredenheid (+0,2)

• Super mooie resultaten, zeker in het jaar van corona!!!!

• In 2020 vroegen we specifiek naar daginvulling, welbevinden cliënt, nieuwe 
dingen leren van begeleider en gesprekken over de toekomst, daardoor zijn dit 
ook nieuwe verbeterpunten



CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK (vervolg)



DB OP WOONLOCATIE VERZORGD DOOR MO 

Totaal +21
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KORTE MODULES EN TRAININGEN

• Afasie; Er is in Pulse een groep gestart Afasie. Hierin wisselen afasietherapeuten met MO medewerkers 
documenten en ideeën uit. 24 IB-ers getraind in “Con-tAkt in Communicatie”. Borging als trainingsaanbod 
in Pynter.  Casuïstiek bespreking met 12 deelnemers. 

• Omgaan met verlies is nu een training in Pynter voor heel ICG. Groepsgewijze aanpak zijn nu 2x 5 
collega's geschoold. Locaties draaien groepen Rouw en Verlies verwerking afhankelijk van de vraag van 
cliënten. 

• Gezond Onderweg draait op meerdere MO locaties. 

• RGM: medewerkers volgden 1ste of vervolg training om deze groepen op locatie gecertificeerd te draaien.

• 44 medewerkers uit 23 van de 25 teams getraind in “aanbod voor naasten”.



PILOT “VOEL JE VRIJ” (STOPPEN MET ROKEN)
• 2 IB-ers zijn opgeleid door landelijk programma. Er is een eerste groep gedraaid met 7 deelnemers die in oktober 

zijn gestart zijn er 3 volledig gestopt met roken, 2 smokkelen af en toe een sigaret, (hebben vertrouwen in zichzelf 
dat het gaat lukken voor Maart 2022) en 2 zijn afgehaakt omdat het op dit moment niet lukt.

• Wat levert het op voor de deelnemers geordend per pijler van positieve gezondheid:
 Mentaal welbevinden: Vrolijker gestemd, Gevoel van eigen waarde/ eigen regie wordt vergroot, Betere 

concentratie, Gevoel dat zij helderder in hen hoofd zijn, Meer zelfvertrouwen, 
 Lichaamsfuncties: Betere conditie, meer zuurstof, minder vermoeid, Gezonder voelen, Soms minder medicatie 

nodig doordat medicatie beter opgenomen wordt door het lichaam, Stimuleert meer bewegen
 Kwaliteit van leven: financieel (pakje kost inmiddels €8) , Meer zin om iets te doen, bv huis schoonmaken, huis 

gezellig maken, Vrijer gevoel, geen druk meer om te bedenken dat je sigaretten/aansteker mee moet nemen, 
wanneer je mag en kan roken etc.

 Meedoen: Groep geeft steun en sommige contacten gaan door buiten de groep om, Meer tijd over, Ruimte om 
hobby's op te pakken, meer te bewegen etc.

 Dagelijks functioneren: Goed voor jezelf zorgen, Weten wat afleiding/ontspanning geeft, Geld anders besteden



MOPG: CONCLUSIES OP HOOFDLIJNEN

• 21 teams van de 24 MOPG uitgevoerd

• Aandachtspunten per kwadrant

• Zoals : Inhoud zorgplannen en evaluaties & scholing, 
inzetbaarheid

• In 2022 RI&E in MOPG opnemen

• Digitaal Teamplan & het bijhouden v/d acties zijn 
komend jaar belangrijk! 

21 17

16 20





Onderdeel Beoordeling Opvolging Aandachtspunt Kanttekening

Koers +
(voldoet aan de eisen)

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Organisatie +
(voldoet aan de eisen)

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Kernprocessen ?
(1 kanttekening, 1 
aandachtspunt, 2 
aanbevelingen)

- Bij dagstart 
beperkt aandacht 
m.b.t. onderlinge 
informatie-
uitwisseling.

- Hoe om te gaan 
met dagtijden niet 
passen bij cliënt.

Informatieoverdrach
t naar vrijwilligers.

Rapporteren op 
doelen en 
doelrealisatie



Onderdeel Beoordeling Opvolging Aandachtspunt Kanttekening

Mensen +
(voldoet aan de eisen)

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Partners +
(voldoet aan de eisen)

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Resultaten ?
(1 kanttekening)

n.v.t. n.v.t. Meerjarenplan 
interne audits (incl.
aandachtsgebieden 
CIIO)



In 2021 inventariseerden gedragskundigen 
samen met kwartiermakers bij alle teams hoe 
we de inzet van gedragskundigen kunnen 
versterken: 2 keer per jaar aansluiten bij 
casuïstiek bespreking MO teams en op afroep 
beschikbaar. We deden een pilot om te komen 
tot  afspraken  voor een aanpak agressie. Dit 
implementeren we in 2022.  



MEDEWERKERS MO





MEDEWERKERS (220 fte vast & tijdelijk) 



VERZUIM 2021
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WISSELINGEN BIJ MO STAF

Nieuwe kwartiermaker gestart 
(Diana van Rijssen), 

1 kwartiermaker vertrokken 
(Odette Hanterink), 

2 nieuwe trainees aangenomen 
(Hetty Verweij en Bo van 
Marwijk) , 

Projectleider vertrokken (Anne 
Roorda) en nieuwe aangenomen 
(Gerlinde Venema) 



ONTWIKKELCOACH MO

• Carla Kraandijk (ook werkzaam bij Behandeling)

• Coach voor team en individu

• Gemiddeld 16 uur per week beschikbaar 

• Team heeft regie binnen de coaching

• Versterken van de onderlinge samenwerking, communicatie en ontwikkeling naar meer zelforganiserend 
vermogen

• Blogs op Pulse

• Aanmeldingsroute ontwikkelcoaching via kwartiermaker

TEAMMIDDAG MO •  16  DEC EMB ER 2021 3 0



RESULTATEN:

• De ontwikkelcoach heeft afgelopen jaar in totaal 8 teams en het team kwartiermakers gecoacht    (32 
bijeenkomsten) en 7 personen maakten gebruik van de individuele coaching.

• De individuele coaching is met name gericht op de wens om door te groeien naar een andere functie 
binnen de eenheid MO en belastbaarheid van de medewerker (dreigend verzuim). In de gesprekken zijn 
thema’s als grenzen herkennen aangeven en bewaken, denkpatronen herkennen en doorbreken, 
effectieve communicatie met anderen en prioriteiten stellen.  

• De teamcoaching heeft zich gericht op openheid en feedback geven in team, betere verdeling taken en 
rollen waardoor er meer overzicht is en betere samenwerking. Ook ontstaat er meer inzicht in de 
persoonlijke ontwikkeldoelen. Ook staat verdiepende kennismaking en ieders kwaliteiten leren kennen in 
sommige sessies centraal. 

• In 2022 zal de ontwikkelcoach preventief en verzuimgesprekken voeren.

• En we bieden alle teams in 2022 een GOFIT sessie aan, om als team met coach stil te staan bij vitaliteit 
van het team  



• Ook behoefte aan een leuke en inspirerende teambijeenkomst? 

• Neem rechtstreeks contact op met de ontwikkelcoach van MO en plan een 
datum c.kraandijk@interaktcontour.nl

3 2

mailto:c.kraandijk@interaktcontour.nl


• 2 trainee kwartiermakers geworven, 
gestart met opleiding intern en bij 
Windesheim (Hoger Management). 

• Bo van Marwijk (MO Hengelo, Oldenzaal 
en Almelo (samen met Ruth Ophof)

• Hetty Verweij (MO Kampen, Dronten)

Bo van 
Marwijk

Hetty Verweij 



FUNCTIEHUIS

2021 startten we met voorbereidingen nieuwe 
Functiehuis: adviesnota geaccordeerd, 
klankbordgroepen voor functieprofielen, en 
zoektocht naar nieuwe functienamen.



Onderaannemersproces onder de loep

• Door kwartiermakers eerste opzet van wat er verbeterd kan geformuleerd. Nu samen met control, 
administratie en projectmedewerker en managers MO en FI&H hebben we als doel onderaannemers 
proces te verbeteren.

Kaders zelforganisatie

• Als een van de verbeterpunten uit het onderzoek naar de stand van zake van zelforganisatie bij MO was 
het verduidelijken van de kaders en beslisruimte. Voor huisvesting MO locaties, Kwaliteit van zorg, 
samenwerking teams en ondersteuning, zelforganisatie MO hebben we een algemeen kader 
geformuleerd en taken en rolverdeling. Deze kaders zijn gevalideerd met 12 medewerkers uit de MO 
teams en 11 ondersteunende diensten (totaal 23). Vastgesteld door MT in september en gepubliceerd in 
MO Eenheid groep. 



De taakhouders WLZ zorgen voor kennis in de teams voor de individueel begeleiders bij cliënten met 
een WLZ extramuraal. Sinds 2020 vraagt het zorgkantoor dat we een actieve rol hebben als 
Coördinator Zorg Thuis. In 2021 hebben we de volgende deskundigheidsbevordering verzorgd: 

• 2 online sessies met 20 en 25 deelnemers om taakhouders te scholen m.b.t. kennis, taken en 
verantwoordelijkheden CZT . 

• Training 36 deelnemers t.a.v. verdiepen kennis en aanvragen WLZ indicatie en wachtlijststatus

TAAKHOUDERS WLZ / COÖRDINATOR ZORG  THUIS



MO RAALTE HUIST IN BIJ DE VOETBALCLUB RAALTE!



MO MEPPEL VERHUISD PER 1 NOVEMBER 2021



MO OLDENZAAL,HELLENDOORN, ZWOLLE EN ESCHEDE STRUCTUREEL 
STABIEL FINANCIEEL RESULTAAT!



MO EENHEID FINANCIEEL
Teams 2018 2019 2020 zonder 

corona 
compensatie

2021

Negatief resultaat 13 teams 11 teams 19 teams 10 teams waarvan 3 
NW Veluwe teams t.w.v.
€ 106.473

€ - 560.095 € - 375.357 € - 1.498.506 € - 351.448

Positief resultaat 12 teams 13 teams 6 teams 15 teams

€ 931.448 € 860.369 € 227.030 € 757.445

MO Algemeen € - 16.056 € 178.603 € 235.354 € 220.354

Totaal € 355.297 € 663.615 € - 1.027.120 € 626.351
(Zonder 

coronacompensatie
€ 315.000)



MO ALMELO: SLOOP KAS EN NIEUWBOUW ACTIVITEITENRUIMTE EN 
OPSLAG



AANBESTEDINGEN:

• Zwolle DB en IB, NW Veluwe Ib en DB tijdelijk, Amersfoort DB basis ouderen en volwassenen basis en 
plus, IB en DB NOP/ Urk gegund. 

• In Zwolle subsidie ervaringsdeskundigheid en trainen vrijwilligers andere organisaties in Breinbasic 
gegund. 

• Marktconsultatie Almere gestart, intensief voortraject met de gemeente gehad inhoudelijk. 

• De voorgesprekken in Kampen zijn geweest, onduidelijk is wanneer het contract wordt opengebroken.

• Inkooptafel in Dalfsen is geweest, InteraktContour komt in denktank voor de nieuwe aanbestedingen 
die gaan starten in 2023.

• Vanuit Samen12 heeft InteraktContour zich opgegeven om mee te denken bij het doorontwikkelen 
van het Twentse model. Meegedaan aan reiskosten en indirecte tijd onderzoek.  

• Midden IJssel en andere kleine contracten Kop van Overijssel verlengd. 



• Actieve PR vanuit de teams

• Stakeholdersplan en notities t.a.v. aanbestedingen 
opgesteld



DIGITALE DAGBESTEDING

Q1+Q2: ontwikkelen platform
Q3 + Q4: start voor cliënten van 4 pilot 
locaties





Foto links: De meeste activiteiten tot nu toe 
worden blended gevolgd door cliënten

Foto rechts: indruk van platform digitale 
dagbesteding i.s.m. Tapster



HUIDIGE PRODUCTEN TECHNOLOGIE OP DAGBESTEDING

21 locaties doen al mee met het inzetten van technologische producten.

- Time timer is 10x uitgeleverd

- Robotstofzuiger is 15x uitgeleverd
- De eetrobot zal op 4 locaties gerouleerd gaan worden
- Spoel föhn toilet / zelfreinigend toiletbril is 15 x aangevraagd, plaatsing 

2022
- Bonnetjes app voor alle IC teams

"De o-meting is door 19 

locaties ingevuld, waarna in 
2022 een 1-meting en 2-

meting zullen volgen. In 

2022 zal de opbrengst van de 
inzet van de producten 

duidelijk gaan worden."



MIJN EIGEN PLAN

In gebruik in MO Deventer. Pilot uitgebreid naar MO Zwolle voor meer inzicht in tijdsbesparing voor medewerkers en wat 
het oplevert voor IB cliënt. Plaatsing van het scherm staat gepland voor maart 2022.



Begeleiders van dagbesteding MO Zwolle 
begeleiden de cliënten die de Uitleenservice 
en roulatieservice draaien. 



THUISWONEN MET HERSENLETSEL

• Tot nu toe 39 interviews met cliënten én mantelzorgers gedaan door onderzoeksteam ervaringswerkers 
BH en individueel begeleiders MO

• Omgevingsonderzoek bij andere organisaties en rapporten

• Begin 2022 resultaten uit onderzoek

• Start concrete projecten in 2022



2022 ERVARINGSDESKUNDIGHEID BELEID

In februari 2022 gaat de 
projectgroep "Ervaringsdeskundigheid MO" van start.




