Samenvatting voor cliënten

Kwaliteitsrapport 2018
Hoe was de ondersteuning in 2018?
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Wat staat er in dit kwaliteitsrapport?

Dit kwaliteitsrapport gaat over de ondersteuning van ‘s Heeren Loo aan cliënten in 2018.

Daarbij staat de samenwerking centraal tussen cliënt, verwanten en medewerkers.
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1. Zo willen we zijn als ’s Heeren Loo

In de koers 2018 - 2021 doen we drie beloftes:
• Goed leven voor cliënten, waarin zij hun dromen kunnen waarmaken
• Mooi werk voor medewerkers, waarin zij met passie kunnen werken
• Een duurzaam gezonde organisatie, zodat we goede dingen doen voor de
samenleving.

Alle 14.000 medewerkers hebben meegewerkt aan deze drie beloftes.
Dit doen we als ’s Heeren Loo dicht bij de cliënt.
Bijvoorbeeld thuis of in een woning van ’s Heeren Loo.
Of in een logeerhuis of dagbestedingslocatie van ’s Heeren Loo.

We zijn als ’s Heeren Loo een grote organisatie.
Daarom weten we veel over het ondersteunen van cliënten.
We vertellen aan elkaar, wat we daarover weten.
Zo leren we nog meer van elkaar wat goede ondersteuning is.
Hierdoor kunnen cliënten het leven leiden dat zij willen.
Dan zijn cliënten en verwanten meer tevreden over de ondersteuning.
En het geeft medewerkers meer plezier en voldoening in hun werk.

2. Samenwerken aan kwaliteit

2.1 Teamreflecties
We willen cliënten zo goed mogelijk ondersteunen.
Daarom moeten we als team, cliënten en hun familie met elkaar praten.
Bijvoorbeeld over wat goede ondersteuning is.
En ook hoe dat nog beter kan.
Deze gesprekken heten teamreflecties.
Vorig jaar hebben 700 teams zo’n teamreflectie gedaan.
Daar zijn we trots op.

Van de teamreflecties worden verslagen gemaakt.
Voor dit kwaliteitsrapport hebben we meer dan 220 van deze verslagen gelezen.
Ook lazen we jaarplannen van de regio’s en onderzoeken.
Zo weten we goed hoe de ondersteuning in 2018 was.

Bij het maken van dit kwaliteitsrapport stellen we onszelf twee vragen:
1. Helpt dit rapport ons te leren wat goede ondersteuning is?
2. Wat worden cliënten, hun familie en begeleiders er beter van?
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Wat gaat goed?

We praten met elkaar over wat goede ondersteuning is.
Dit doen we door goede vragen aan elkaar te stellen.
En elkaar complimenten te geven.
Zo wordt duidelijk wat anders en beter moet in de ondersteuning.

Wat moet beter?
Nog niet iedereen voert deze gesprekken om meer van elkaar te leren.

2.2 Zorgen voor goede ondersteuning
Dit doen we door samen te werken in de driehoek.
Het plan van de cliënt staat daarbij centraal.
Het plan helpt de cliënt het leven te leiden, dat hij graag wil.
Daarvoor werken we samen met mensen die veel weten over goede ondersteuning.
Regelmatig bespreekt de cliënt met de persoonlijk begeleider of we goed aan de doelen in
het plan werken.
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Wat vinden de cliënt en zijn vertegenwoordiger goede ondersteuning?
Dit bespreekt het team begeleiders met hen tijdens teamreflecties.
We praten dan over:
• Wat vindt de cliënt van de ondersteuning? (Ervaring)
• Is de cliënt tevreden over de ondersteuning?
• Hoe gaat het met het plan van de cliënt en de afspraken met elkaar?
• Is en voelt de cliënt zich veilig?
• Staan de teams dicht bij de cliënt?
• Hebben medewerkers genoeg kennis voor hun werk?

Door deze vragen weten we wat anders en beter moet.
Maar ook hoe we dit gaan doen.
Zo leren we meer van elkaar.
We vragen ook andere organisaties met ons mee te kijken.
Zo leren we ook van anderen buiten ’s Heeren Loo.

Doen cliënten en verwanten mee met de teamreflecties?
In 2018 doen cliënten en verwanten nog te weinig mee met de teamreflecties.
Gelukkig gaat dat in sommige teams en regio’s steeds beter.
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Bij sommige teams doen cliënten en verwanten nog niet mee met de teamreflecties.
We weten niet of teams op een andere manier met cliënten en verwanten praten.
Bijvoorbeeld tijdens een barbecue of etentje.
Dan kun je ook praten over wat goede ondersteuning is.

De samenwerking tussen wonen en dagbesteding kan beter.
De vragen die we stellen moeten beter passen bij de doelgroepen.
Iedere doelgroep vraagt andere ondersteuning.
Dit staat ook in de zorgprogramma’s.

Hoe kun je cliënten en verwanten mee laten doen met de teamreflecties?
En waar praat je over bij een teamreflectie?
Soms weten begeleiders dat niet goed.

Wat moet anders en beter?

Cliënten met ernstige beperkingen kunnen niet zelf vertellen wat zij belangrijk vinden.
Dan letten we goed op hun gedrag of zij tevreden zijn.
Ook vragen we het aan hun verwanten.
• Blijven nadenken over hoe teams betere teamreflecties kunnen doen.
• Managers zorg en gedragswetenschappers moeten goed meedoen met de teamreflecties.
• Managers zorg en gedragswetenschappers moeten de teamreflecties organiseren.

Doen andere medewerkers mee met teamreflecties?
De medewerkers van Advisium doen vaker mee met teamreflecties.
Bij de helft van de teamreflecties doet de gedragswetenschapper mee.
Fysiotherapeuten, ergotherapeuten of logopedisten doen bijna niet mee.
Ook dokters doen nog niet mee met teamreflecties.
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• Soms helpt een gespreksleider van buiten het team bij de teamreflectie.
• Een goede planning maken voor de teamreflecties in 2019.
• Helpen om leerpunten uit de teamreflecties goed op te schrijven.
Zo weet iedereen wat hij moet doen om te verbeteren.
• Cliënten en verwanten moeten vaker meedoen met de teamreflecties.
Dit doen we door hen te vragen hoe zij mee willen doen. En wat hen daarbij helpt.
Als dit goed lukt, willen we er van leren.
• De vragen van de teamreflecties verder verbeteren.
• De samenwerking verbeteren tussen wonen, dagbesteding en Advisium.
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3. Cliëntervaring en cliënttevredenheid

Als ’s Heeren Loo vinden we het belangrijk om te weten of de cliënt tevreden is.
Dat helpt de begeleiders van de cliënt om de juiste ondersteuning te geven.
En het helpt ons als organisatie. Daar leren we van.
Zo weten wat we moeten doen, zodat cliënten meer tevreden zijn over onze
ondersteuning.

Vragen aan cliënten
In het ondersteuningsplan op de computer in Caress staan vragen.
Bijvoorbeeld of de cliënt tevreden is over de ondersteuning.
Deze vragen komen uit ‘Dit vind ik ervan!’
Vragen aan verwanten
Verwanten weten meestal goed hoe de ondersteuning is en hoe de cliënt dit vindt.
Medewerkers hebben veel ervaring met het geven van ondersteuning.
Daarom is het belangrijk om hierover met elkaar te praten.
Dit doen we in onderzoeken, luisterpanels, cliëntenraden en bijeenkomsten.
Zo weten we wat zij belangrijk vinden.
De persoonlijk begeleider bespreekt deze vragen met de cliënt.
De vragen gaan over gevoel, lijf, familie, vrienden en kennissen, meedoen, hulp, huis, doen, kiezen
en veilig voelen.

De cliënt moet zich veilig kunnen voelen bij zijn begeleider.
De begeleider weet het beste hoe hij met de cliënt kan praten.
Zo kan de cliënt zijn dromen en wensen vertellen.
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Cliënttevredenheid
Medewerkers vinden het moeilijk om een cijfer voor hun ondersteuning te vragen aan cliënten.
Als de cliënt een cijfer vertelt, is het vaak hoog: ongeveer 8,1.
Maar we weten dan nog niet waarover cliënten en verwanten tevreden zijn.
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Wat moet en anders en beter?

•B
 egeleiders moeten goed kunnen praten met cliënten over wat zij vinden van de ondersteuning.
En over hoe tevreden de cliënten zijn.

4. Plan en afspraken

Het is belangrijk dat begeleiders naar cliënten luisteren.
Zo kunnen cliënten leren.
Bijvoorbeeld om eigen keuzes te maken.
En wat zij nodig hebben om te leren en zich verder te ontwikkelen.

•D
 e persoonijk begeleider schrijft wat er besproken is in mijnCaress (het plan op de computer)
Hij gebruikt dit voor het maken van het plan.
De begeleiders maken afspraken met de cliënt en niet over de cliënt.
Daarbij kijken we vooral naar de mogelijkheden van de cliënt.
Dat kan op verschillende manieren.
Bijvoorbeeld zelf kiezen wat je op je brood wilt.
Of zelf kiezen op welke partij je wilt stemmen.
•A
 ntwoorden op de vragen van ‘Dit vind ik ervan!’ helpen ons de ondersteuning te verbeteren.
Dit vertellen we duidelijker aan cliënten en verwanten.

• Meer bekendheid bij cliënten en begeleiders met ‘Mijn plan in beeld’ en mijnCaress.
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Samen
Ouders en kinderen horen bij elkaar.
Zeker bij kinderen met een beperking.
Zij vragen veel hulp en aandacht van ouders.
’s Heeren Loo wil ouders, broers en zussen hierbij helpen.
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Familie en het team zijn er samen voor de cliënt.
In het team zitten begeleiders, de manager zorg en de gedragswetenschapper.
En soms ook een arts, een fysiotherapeut of een logopedist.

De persoonlijk begeleider zorgt dat iedereen in het team de afspraken nakomt.
Hij bespreekt regelmatig of de afspraken nog goed zijn.
Soms veranderen wensen en dus ook de afspraken.
Het plan staat in mijnCaress op de computer.
De cliënt en de familie kunnen ook meekijken in het plan op de computer.

Het team werkt goed samen met de cliënt en zijn familie.
En met andere mensen die belangrijk zijn voor de cliënt.
Eigen regie en zeggenschap

Het plan
Samen met de cliënt en zijn familie maakt de persoonlijk begeleider afspraken over de
ondersteuning.
Deze afspraken staan in het plan van de cliënt.

In de teamreflecties wordt er gepraat over eigen regie van de cliënt.
Eigen regie is dat je zelf kiest wat je wil in je leven.
Bij sommige teams hebben cliënten al veel eigen regie.
Andere teams vinden dit nog moeilijk.

De wensen en mogelijkheden van de cliënt zijn belangrijk in het plan.
MijnCaress helpt cliënten om meer regie te nemen over hun ondersteuning.
Maar we weten niet goed wat cliënten van mijnCaress vinden.
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MijnCaress voor cliënten wordt verder verbeterd.
Bijvoorbeeld met een voorleesknop.
Dat is handig als de cliënt zelf niet of niet goed kan lezen.
De voorleesknop komt er in 2019.

• ’s Heeren Loo gaat onderzoeken hoe cliënten meer mee kunnen doen aan de
teamreflecties.

• De samenwerking tussen de teams van het wonen, de dagbesteding en Advisium kan beter.

De kwaliteit van het plan zelf wordt steeds beter.
Het nakomen van de afspraken in het plan verschilt per team.

Wat moet anders of beter?

• In het plan is aandacht voor samenwerken in de driehoek het belangrijkste.
•C
 liënten moeten meer meedoen in het maken van hun eigen plan.
En meer meedoen bij het nakomen van de afspraken in het plan.
• Cliënten

moeten mijnCaress en Mijn plan in beeld meer gebruiken.
Zo hebben zij meer regie over hun eigen plan.
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5. Cliëntveiligheid en cliëntvrijheid

We vinden het belangrijk dat cliënten zich veilig en beschermd voelen.
Dat zij bij ’s Heeren Loo veilig kunnen leven, wonen en werken.
Ook willen we dat cliënten zich zoveel mogelijk vrij voelen.
Zich vrij voelen om eigen keuzes te kunnen maken.
We denken goed na over veiligheid en vrijheid.
Ook als zaken soms voor een cliënt niet veilig of gevaarlijk zijn.

In de gesprekken met de teams wordt nog te weinig gepraat over veiligheid.
Soms wordt er wel over gepraat.
Dan gaat het over een alarmsysteem, onveilige zaken in huis en het nachtzorgsysteem.

Sommige ouders vinden het onveilig dat er ’s nachts geen medewerker is op de locatie.

Incidenten
Soms gebeurt er iets onveiligs, dat niet is afgesproken.
Dit noemen we een incident.
Teams en de cliënt moeten deze incidenten bespreken.
Ze bespreken of het risico voorkomen kan worden.
En ze bespreken hoe het anders kan, zodat het veiliger wordt.
In de verslagen van de gesprekken staat te weinig dat er wordt nabesproken met cliënten.
Er staat wel in dat er goede afspraken worden gemaakt om het veiliger te maken.
18

Cliënten vertellen dat ’s Heeren Loo goed zorgt voor hun privacy.
Dit geeft een veilig gevoel.

Goede begeleiders
Cliënten voelen zich veilig als begeleiders hen goed begrijpen en hen hierdoor goed begeleiden.
En als begeleiders veel kennis hebben.
Soms is het moeilijk om goede begeleiders te vinden.
Dit maakt het soms onveilig voor cliënten.
Het is belangrijk dat begeleiders goede scholing krijgen.
In zorgprogramma’s van de doelgroepen staat wat begeleiders moeten weten en kunnen.

Omgaan met vrijheid
Cliënten ervaren steeds meer vrijheid.
Daarbij moeten we goed kijken wat de cliënt aankan.
En kijken waarin hij bescherming nodig heeft.
Anders wordt het onveilig voor de cliënt of voor anderen.
Soms moeten we iemand in bedwang houden. Dit noemen we fixatie.
Soms wordt het onveiliger door verslaving en psychiatrische ziekten van cliënten.

Het aantal klachten neemt af.
Wel waren er klachten over minder goede ondersteuning.
En over onveilig voelen en hoe er met de cliënt wordt omgegaan.
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Wat moet anders en beter?

6. Goede medewerkers, die dicht bij de cliënt staan
Als ’s Heeren Loo beloven we onze medewerkers mooi en boeiend werk.
We vinden het belangrijk dat medewerkers tevreden zijn over hun werk.
Daarbij gaat het om samen leren over de driehoek.
Cliënten, hun verwanten en medewerkers moeten er beter van worden.

• Goede begeleiders zoeken, waardoor de cliënt zich veilig voelt.
• De begeleiders zijn geschoold zodat zij goede ondersteuning kunnen geven.
•W
 e letten goed op onveiligheid en risico’s.
En we maken afspraken om het veiliger te maken.

•W
 e zorgen ervoor dat we nog meer verstand hebben van moeilijk verstaanbaar
gedrag.
• We gaan nog minder ingrijpen in de vrijheid van cliënten.

Elke dag leren
Iedereen leert elke dag. Dat gaat het hele leven door.
Leren is goed luisteren en stap voor stap nieuwe dingen durven doen.
Leren is ook hulp vragen en blij zijn met wat goed gaat.
En elkaar de successen vertellen.
Het is belangrijk dat medewerkers zich begrepen voelen en anderen begrijpen.
Leren doe je samen als team.
In teamgesprekken bespreken medewerkers wat ze willen leren in de samenwerking.

•A
 ls ’s Heeren Loo gaan we de nieuwe wet ‘Zorg en dwang’ goed uitleggen.
We bespreken op de locatie hoe we met deze wet omgaan.
• Incidenten moeten beter gemeld en besproken worden in de teams.
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7. Mensen uit cliëntenraden, ondernemingsraden en andere
organisaties denken mee

Sommige cliënten uit de cliëntenraden vinden dat zij niet genoeg vrijheid krijgen.
Soms willen ze dingen meer zelfstandig doen.

Meedenken op de leerdag van de cliëntenraden
Leden van alle cliëntenraden speelden een stellingenspel op de leerdag.
Dit spel ging over kwaliteit van de cliëntenraden van ’s Heeren Loo.
Wat zij vinden van goede ondersteuning staat in het kwaliteitsrapport.

Maar de begeleiders vinden dit geen goed idee.
Soms gaan ’s nachts de deuren op slot.

Cliënten willen graag meepraten en meedenken in de teamreflecties.
Meepraten kan ook in een huiskameroverleg of locatieoverleg.
Maar deze zijn er vaak niet.
En als ze er wel zijn, dan gaan ze vaak over praktische zaken.

Cliënten willen graag hun mening geven.
Ook willen ze meer tijd voor een gesprek met hun begeleiders.
Cliënten willen dat begeleiders naar hen luisteren.
En dat begeleiders ook van hen willen leren.
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Cliënten voelen zich soms onveilig in hun eigen huis.
Dit komt door het gedrag van hun huisgenoten.
Ze willen hier met hun huisgenoten en de begeleiders over praten.
Dan wordt het veiliger.

Tips van de centrale cliëntenraad
• Het moet gewoon zijn dat cliënten en verwanten meedoen met de teamreflecties.
• Begin waar het lukt met de teamreflectie.
• Bespreek met cliënten en verwanten wat hen helpt bij de teamreflectie.
• Goede samenwerking begint met naar elkaar luisteren en elkaar begrijpen.
• De manager zorg organiseert de teamreflecties.
• Er is al veel bereikt in de samenwerking in de driehoek.
Maar we kunnen altijd nog meer leren van elkaar.
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Tips van de ondernemingsraad
•A
 an de teamreflecties moeten de manager zorg en gedragswetenschapper ook
meedoen
• Het helpt als er een gespreksleider is, die niet op de locatie werkt.
•M
 aak een goede jaarplanning voor de planbesprekingen en teamreflecties.
Dan doen je geen dingen dubbel.
• Medewerkers willen graag weinig wisselingen in een team.

Het gesprek deden we met een stellingenspel over goede ondersteuning.
Met smileys konden de mensen laten weten wat ze vonden.
Cliënten hebben zelf bedacht om met smileys te werken.
De bezoekers vonden het leuk om op deze manier met elkaar te praten.

Samenwerken in de driehoek en de teamreflectie

Mensen uit andere organisaties geven hun mening over het rapport

Twee mensen van de organisatie Kans Plus en twee mensen van de belangenvereniging LFB waren
op het hoofdkantoor van ’s Heeren Loo in Amersfoort.
Daar waren ook twee voorzitters van de cliëntenraden en een lid van de cliëntendeelraad.
Al deze mensen hebben gepraat over het rapport en de samenwerking in de driehoek.

Zij gaven ook tips over hoe cliënten en verwanten meer kunnen meedoen aan de
teamreflecties.
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De mensen waren hier duidelijk over:
Regel een bijeenkomst met cliënten, verwanten en vrijwilligers.
Zij kunnen dan zeggen wat zij van goede ondersteuning vinden.
Wat zij vertellen, wordt later besproken tijdens de teamreflectie.
De bezoekers vonden het beter om dit niet samen te bespreken.
Het bespreken van de kwaliteit van de ondersteuning hoort bij de medewerkers zelf.
Dat is hun werk en vak.

Er viel de bezoekers nog iets op:
In het rapport schrijven we over het meedoen van cliënten met de teamreflecties.
Zij vonden dat je cliënten niet mee moet ‘laten’ doen.
Maar dat je juist naar ze toe moet gaan om hun mening te vragen.
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Nog beter is het om de vraag om te draaien. Dus:
Hoe laten we medewerkers meedoen in wat cliënten vertellen over de ondersteuning?
Soms vinden medewerkers zo’n gesprek moeilijk.
Dan moeten we vragen wat ze nodig hebben om dit wel te kunnen doen.

De mensen van de twee organisaties en leden van de cliëntenraad vonden het rapport beter dan
vorig jaar.
Ze misten nog wel de mooie verhalen en voorbeelden.
Door voorbeelden kunnen we veel van elkaar leren.

Samenwerken in de driehoek is bij elke cliënt anders.
Soms wil een cliënt juist zelfstandiger worden in de relatie met zijn verwanten.
Zoals ieder kind dat ouder wordt.
Een cliënt wil dan meer zijn eigen weg gaan.
Praat daarom ook met andere mensen die belangrijk zijn voor de cliënt.

Het rapport moet eigenlijk meer gaan over zeggenschap, eigen regie en meedoen in de wijk of
woonplaats.
Het rapport is meer gemaakt vanuit medewerkers dan vanuit cliënten.
Er staat niets over de cliëntvertrouwenspersoon in het rapport.

Vertel duidelijk wat ’s Heeren Loo precies wil bereiken in 2019/2020.
Soms vind een begeleider het spannend om met verwanten over goede ondersteuning te praten.
Dan moet hij dat aan de verwanten vertellen.
Dat helpt. Want verwanten vinden het vaak net zo spannend.

De bezoekers misten de leden van de Raad van Bestuur bij het gesprek.
Want het kwaliteitsrapport is van de Raad van Bestuur.
Zorg dat de gesprekken prettig en ontspannen zijn.
Het stellingenspel met de smileys kan helpen bij het gesprek.
Je kunt dan snel veel meningen ophalen en een mooi gesprek met elkaar hebben.
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‘s Heeren Loo
’s Heeren Loo helpt mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking of
andere beperking. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. We helpen je het beste
antwoord te vinden op de vragen die voor jou belangrijk zijn. Wie ben je? Wat wil je?
Wat kun je? En wat heb je nodig? Jij maakt je eigen keuzes - dichtbij en samen met
de mensen die belangrijk voor je zijn. Wij helpen je daarbij, met meer dan 125 jaar
aan kennis en ervaring uit de praktijk en de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk
onderzoek en innovaties. Zo helpen we je verder in je leven.

