Samen voor de beste zorg

Kwaliteitsrapport 2021

aar
Ga n enloo.nl
eer
sh

Samen voor de beste zorg

Kwaliteitsrapport 2021

Colofon
Redactie
’s Heeren Loo, afdeling Zorgbeleid
Eind(redactie)
Afdeling Marketing & Communicatie
Vormgeving
|DOKS| ontwerpburo, Arnhem
Fotografie
Remko Koenderman
Druk
EPC, Nieuwegein
Redactieadres
Afdeling Zorgbeleid
Postbus 647, 3800 AP Amersfoort
T. 0800 - 3 55 55 55 (Klantcontact)
E-mail
Zorgbeleid.Shl@sheerenloo.nl

Inhoud

2

Voorwoord

4

1.

Inleiding

6

2

Corona blijft

8

3.

Sturen op kwaliteit

4.

Uitkomsten op kwaliteitsthema’s

10

4.1 Cliëntervaring en tevredenheid

14

4.2. Persoonsgerichte zorg

18

4.3 Cliëntvrijheid en veiligheid

22

4.4 Betrokken en vakbekwame medewerkers en teams

28

5

Reflectie stakeholders

32

6

Conclusies & vervolgstappen

33

3

Voorwoord

Voor u ligt het Kwaliteitsrapport over 2021. Een rapport dat ons helpt om ons steeds weer te de
vraag te stellen: doen we de goede dingen en doen we dingen goed in de ondersteuning aan
mensen met een beperking en hun verwanten?
De schouders eronder
In januari haalden we opgelucht adem: de eerste cliënten kregen hun coronavaccinatie. Al
gauw bleek echter dat de coronapandemie ons werk zou blijven beïnvloeden. Het werd opnieuw een intensief jaar. Een jaar waarin we balanceerden tussen het voorkomen van besmettingen en het bewaken van het psychosociale welbevinden van de cliënt, verwant en medewerker. En een jaar waarin, ondanks een hoog ziekteverzuim, de zorg goed is doorgegaan.
Waarin medewerkers samen met cliënten, verwanten en vrijwilligers hebben gewerkt om onze
drie beloftes: een goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en een duurzaam
gezonde organisatie zo goed mogelijk vorm te geven. Dat vervult ons met trots en dankbaarheid naar onze medewerkers, cliënten, verwanten en vrijwilligers die ondanks soms moeilijke
omstandigheden de schouders eronder bleven zetten.
Wat wil de cliënt?
Dagelijks vragen onze medewerkers zich vanuit betrokkenheid af hoe zij een goed leven voor
cliënten kunnen vormgeven. Wat wil de cliënt? Waar wordt hij blij van? Wat vinden verwanten belangrijk? Wat bedoelt hij nu? Heeft hij ergens last van? Beweegt hij genoeg? Wat kan hij
nog leren? Heeft hij het naar de zin op de dagbesteding? Kortom: een scala aan vragen waarop
medewerkers, teams en specialisten steeds samen het beste antwoord zoeken voor en met cliënten en hun verwanten. En ze stilstaan bij de kwaliteit van zorg. Dit kwaliteitsrapport legt de
nadruk op het sturen op kwaliteit en het methodisch handelen. Noodzakelijk om ook in brede
en structurele zin de zorg aan onze cliënten te blijven verbeteren.
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en format voor verslaglegging te verbeteren en managers zorg en gedragswetenschappers te
scholen. Op alle niveaus van de organisatie zijn kwaliteitsreflecties gedaan. De ervaringen
waren positief. Door de reflecties al voor 2022 in te plannen willen we het aantal reflecties
verhogen en nog beter sturen op kwaliteit.
Voldoende gekwalificeerde medewerkers
Goede zorg valt of staat met voldoende gekwalificeerd personeel. Met campagnes, door werk
zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van medewerkers en nieuwe medewerkers snel
wegwijs te maken, houden we de bezetting op orde. Naast de gebruikelijke leerlingen via BOL
en BBL focussen we voor nieuwe medewerkers steeds meer op praktijkgestuurd leren. Daarbij
kijken we naar hun profielen en competenties en bieden we hun een individueel leeraanbod,
de zogenaamde maatwerkroute.

Persoonsgerichte zorg
We willen cliënten zo goed mogelijk ondersteunen bij hun persoonlijke keuzes. Dat doen we
met de ervaringsmethodiek ‘Dit vind ik ervan!’. De afspraken leggen we vast in hun persoonlijk
plan, dat regelmatig wordt geëvalueerd met de cliënt en zijn verwant.
Voor al onze cliënten met intensieve ondersteuningsvragen (LVB, EMB, Ouderen, NAH, MVG en
Kind&Jeugd) werken we met een basisprogramma en zorgprogramma’s, en hebben we expertisecentra opgericht. Daar voeden alle kennis uit praktijk en wetenschap elkaar. Zo borgen
we dat we steeds volgens de laatste inzichten werken. Een belangrijke constatering is dat er
binnen de organisatie meer kennis nodig is over moeilijk verstaanbaar gedrag, omdat dit bij
veel cliënten voorkomt.
Met de programma’s ‘Instroom’ en ‘Sociaal domein’ werken we aan een betere match tussen de
vraag van de cliënt en passende en betaalbare zorg in het sociaal domein.

Keuze maken
Het afgelopen jaar leerde ons ook dat het belangrijk is om keuzes te maken, dus ook in de
speerpunten voor kwaliteit. Zo willen we beter focussen en meer voortgang boeken De speerpunten voor 2022 zijn: Dit vind ik ervan!, methodisch werken, kwaliteitsreflecties en ‘Wil je er
voor me zijn?’.

Methodisch werken
Ook hebben we een flinke impuls aan de kwaliteitsreflecties gegeven door de gespreksleidraad

Raad van bestuur,
Jan Fidder, Ernst Klunder en Ageeth Ouwehand

De keuze voor meer focus ziet u ook terug in een meer toegankelijkere vormgeving van het
kwaliteitsrapport. U leest steeds de belangrijkste punten en mooie voorbeelden en kunt doorklikken voor meer achtergrondinformatie.
Al met al kijken we met vertrouwen naar 2022, waarin we samen werken aan een goede
kwaliteit van zorg. Want alleen samen kunnen we onze beloftes waarmaken.
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1. Inleiding

Het Kwaliteitsrapport 2021 geeft een beeld van de kwaliteit van zorg voor onze cliënten en
verwanten. Wat gaat goed en wat kan beter voor een goed leven voor onze cliënten? We
nemen de ervaringen van onze cliënten als vertrekpunt. Dit doen we met de aanpak ‘Dit vind
ik ervan!’. Ook vragen we onze teams om te reflecteren op kwaliteit: doen we als team de goede
dingen goed? Zij leggen bevindingen en ontwikkelpunten van hun kwaliteitsreflectie vast in
verslagen. Deze informatie is de basis voor ons kwaliteitsrapport. Zo draagt het Kwaliteitsrapport 2021 bij aan het lerend vermogen van onze organisatie.
We willen aantoonbaar werken aan kwaliteitsverbetering van onze zorg en ons daarover
kunnen verantwoorden. We willen dat ’tellen’ het ‘vertellen’ ondersteunt, en voorkomen dat de
balans doorslaat naar een uitsluitend dialooggerichte aanpak of naar een uitsluitend kwantitatieve benadering. Zo dragen we bij aan de (door)ontwikkeling van het Kwaliteitskader
Gehandicaptenzorg.
Doelstellingen Kwaliteitsrapport 2021
• Een herkenbaar beeld geven van kwaliteit binnen de organisatie: het is waarderend
en zelfkritisch
• Inspireren en stimuleren tot reflectie, leren en verbeteren
• Prioriteren van gekozen verbeteracties
• Transparantie
• Een beschouwing van het bestuur: waar staat de organisatie in haar ontwikkeling,
wat gaat goed en wat kan beter?
Hoe komen we tot het Kwaliteitsrapport 2021
• Inzichten uit gebundelde kwaliteitsreflecties en kwartaalrapportages
• Inzichten uit aanvullende bronnen en rapportages (Wzd, incidenten, meldingen, klachten)
• Uitkomsten zijn verrijkt na gesprekken binnen onze organisatie en met een
vertegenwoordiging van de cliënten- en verwantenraad.

LEESWIJZER
Het Kwaliteitsrapport 2021 heeft in de hoofdstukken 3 en 4 telkens een
vaste indeling.

Een puntsgewijze opsomming op de linkerpagina met:
•
Zo willen we werken.
Een beschrijving van onze visie en waarom we het belangrijk vinden om zo te werken.
•
Dit stond ons te doen.
•
Dit hebben we gedaan/wat zien we?
	We kijken naar de verbeterpunten uit het Kwaliteitsrapport 2020. Zo zien we welke
punten we hebben gerealiseerd en wat ons nog te doen staat.
•
Wat staat ons te doen?
Welke verbeterpunten gaan we oppakken?
Lees meer
Voor uitgebreidere informatie kan de lezer op Lees meer klikken.
Aanvullende gegevens
Op de rechterpagina staan aanvullende gegevens uit de kwaliteitsreflecties, aangevuld met
inzichten uit andere kwaliteitsbronnen en rapportages.
Praktijkvoorbeelden
Daarna volgen twee pagina’s met voorbeelden uit de praktijk van 2021.

Reikwijdte
De reikwijdte van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg heeft formeel betrekking op zorg
binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Ons rapport gaat over alle cliënten die zorg ontvangen in
het kader van zowel Wlz, Jeugdwet als Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
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2. Corona blijft

CIJFERS
CORONA BIJ
’S HEEREN LOO

Wat?

2020

2021

Positief geteste cliënten

1.715

2.112

21
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Aan corona overleden cliënten

Corona had ook in 2021 grote impact op de zorg. De vaccinaties maakten de situatie
veel minder bedreigend. Daardoor konden we meer focussen op het welzijn van de
cliënten, ook tijdens de lockdowns. Wel waren er zorgen over de continuïteit van zorg
door het hoge verzuim onder medewerkers. Ondanks dat iedereen (corona)moe was,
hebben medewerkers, cliënten en verwanten veel flexibiliteit laten zien. Samen zijn
we trots dat het - ondanks corona - lukte om stabiliteit en goede zorg te bieden.

Gevaccineerde cliënten

85%

Positief geteste medewerkers

2.955

3.644

Ziekteverzuim medewerkers

9,4%
in december

Vergelijkingen besmettingen ’s Heeren Loo versus Nederland totaal
25000

350

1. ZO
WILLEN WE
WERKEN

300

• Focus op welzijn cliënten
• Verbinding in de driehoek
• Samen met de informele zorg
• Mooi werk voor medewerkers
• Infectiepreventie borgen.
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2. WAT
HEBBEN WE
GELEERD

• Meer kennis over infecties
• Dagbesteding op woning is soms juist fijn
• Werken in de driehoek kan beter
• De kleinere wereld gaf sommige cliënten rust
•Integraal werken is een verrijking voor
medewerkers
• Inbreng van medezeggenschap was waardevol.

Totaal aantal nieuwe besmettingen per dag in Nederland
Medewerkers besmet
Cliënten besmet

3. DIT
HEBBEN WE
GEDAAN

4. WAT
STAAT ONS
TE DOEN
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• Meer maatwerk geboden
• Dagbesteding opgestart
• Vaccineren cliënten en medewerkers
• Continuïteit ondanks bezettingsproblemen
• Infectiepreventieteams opgestart
• Dashboard coronamaatregelen.

• Herstellen van de driehoek
• Anders kijken naar informele zorg
• Waardering en aandacht voor medewerkers
• Doorontwikkelen infectiepreventieteams.

> Lees meer

EERSTE
CLIËNT KRIJGT
VACCINATIE
< Klik om te bekijken

EEN VADER
VERTELT OVER
DE GEVOLGEN
VAN DE CORONAMAATREGELEN

< Klik om te bekijken
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3. Sturen op kwaliteit

ONZE
MISSIE EN
BELOFTES

Met alles wat we weten en kunnen, zetten we ons in voor de ondersteuning
van mensen met een verstandelijke en/of andere beperking en hun verwanten,
zodat zij een zo goed mogelijk leven kunnen leiden..

Om onze missie (zie rechterpagina) waar te maken willen we continu en aantoonbaar
de kwaliteit van zorg aan onze cliënten en verwanten verbeteren. Dit doen we door
systematische reflectie op kwaliteit op alle niveaus in de organisatie, te beginnen bij
cliënten en vervolgens de teams, de regio’s en de organisatie als geheel.

Goed leven
voor cliënten

Mooi werk
voor medewerkers
De leidende principes zijn:
• De driehoek cliënt-zorgprofessional-verwant is ankerpunt
• Leren en verbeteren in plaats van controle en verantwoording
• Integraal sturen op kwaliteit
• Methodisch werken volgens de integrale kwaliteitscyclus.

Ons ankerpunt

Cliënt

ct

Pl

ck

D

1x per jaar
3x evaluatie

e

Team
Pl

ck

D

e

ck

D

A

Pl

1x per jaar
3x evaluatie

ck

D

A

Pl

e

> Lees meer

lan

ct

Ch

1x per jaar
3x evaluatie

Hoe

Hulpinstrumenten

Resultaat

MDO met cliënt, verwant, Pb’er,
betrokken disciplines

Zorgprogramma’s
Richtlijnen & protocollen
Kwaliteitskaders behandel
disciplines

Ondersteuningsplan
met afspraken en
doelen

Gespreksleidraad en format
verslaglegging
Dashboard kwaliteit (team)
Input cliënten en verwanten

Continu verbeterplan
en evaluaties per
kwartaal

Gespreksleidraad en format
(i.o.)
Dashboard Kwaliteit (regio)
Uitkomsten kwaliteitsreflec
ties (team)

Regiojaarplan en
kwartaalrapportages

Kwartaalrapportages en uit
komsten kwaliteitsreflecties
regio
Dashboard Kwaliteit (organi
satie) Aanvullende bronnen
(analyses PRISMA, Wzd,
meldingen inspecties, inci
denten, klachten)

Kwaliteitsrapport en
kwartaalrapportages

Verantwoordelijk:
Pb’er
Kwaliteitsreflectie met pb’ers,
managers zorg, gedragsweten
schapper, (para)medici
Verantwoordelijk:
Manager zorg en gedragsweten
schapper
Kwaliteitsreflectie met regio
directeur, manager Advisium,
managers zorg, beleidsmede
werker, HR-adviseur en regio
controller
Verantwoordelijk:
Regiodirecteur en manager
Advisium

Bestuur
• Volledige invoering van de kwaliteitscyclus
• Stimuleren afname leeractiviteiten kwaliteitsreflectie en ‘Dit vind ik ervan!’
• Stimuleren gebruik dashboard Kwaliteit, met name met de uitkomsten
‘Dit vind ik ervan!’
• Versterken perspectief cliënten en verwanten bij de kwaliteitsreflecties.
Uitkomsten van kwaliteitsreflecties in regio en organisatie bespreken we
met de cliëntenraden.

lan

ct

e
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Regio

Ch

4. WAT
STAAT ONS
TE DOEN

o

Ch

3. DIT
HEBBEN WE
GEDAAN

• Impuls gegeven aan de kwaliteitsreflecties op alle niveaus
in de organisatie
• Gespreksleidraad en format voor verslaglegging
kwaliteitsreflectie verbeterd
• Leeractiviteit ‘Kwaliteitsreflectie voor managers zorg en
gedragswetenschappers’ ontwikkeld en aangeboden
• Gestart met kwaliteitsreflecties op alle organisatieniveaus
• Perspectief cliënten en verwanten versterkt met projecten
‘Meekoersen’ en ‘Wil je er voor me zijn?’.

1x per jaar
3x evaluatie

lan

ct

A

• Informele ontmoetingen cliënten, verwanten en
medewerkers
• Cliënten en verwanten beter bevragen voor
kwaliteitsreflecties.

o

Ch

Versterken perspectief cliënten en verwanten

lan

• Volledig invoeren van de integrale kwaliteitscyclus
• Verbeteren van het format voor verslaglegging
kwaliteitsreflectie en regioplan
• Verbeteren van de gespreksleidraad
• Ontwikkelen en uitvoeren van de leeractiviteit ‘Kwaliteitsreflectie voor manager zorg en gedragswetenschapper’.

o

2. DIT
STOND ONS
TE DOEN

Een duurzaam
gezonde organisatie

DE
KWALITEITS
CYCLUS

o

Kwaliteitsreflectie

A

1. ZO
WILLEN WE
WERKEN

Kwaliteitsreflectie door bestuur
met R&R
Verantwoordelijk:
Bestuur en directeur Advisium,
ondersteund door team Zorg
beleid en stuurgroep Samen
werken aan Kwaliteit
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Kwaliteitsreflecties op alle niveaus
Kwaliteitsreflecties zijn een aanvulling op reguliere
overleggen en een belangrijk hulpmiddel om de
kwaliteit van zorg te verbeteren. In 2021 vonden
deze reflecties voor het eerst op drie niveaus plaats.
Op teamniveau:
reflecteren op wat goed gaat en beter kan
Een team van een woning voor volwassen cliënten
in Utrecht reflecteerde op hun eigenschappen en
doelen. Aan de hand van een aantal vragen keken
de teamleden van een afstandje naar de kwaliteit
van zorg en welke systemen daar ondersteunend
aan zijn. Zo werden zij zich bewust van wat goed
gaat (een ondernemend team met een goede sfeer,
waarin iedereen wil verbeteren) en wat beter kan
(concretere besluitvorming, beter gebruik maken
van de zorgplannen).
Op regioniveau:
reflecteren op hoe iedereen bijdraagt en
samenwerkt voor kwaliteit van zorg
In de regio Gelderland Midden praatten managers
zorg, gedragswetenschappers, procesbegeleiders
kwaliteitsreflectie en kwaliteitsmedewerkers over
hoe zij vanuit hun rollen bijdragen aan kwaliteit
van zorg en hoe zij daarin samenwerken.
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Vijf multidisciplinaire groepen reflecteerden ieder
op een eigen onderwerp; EMB, LVB, MVB, Kind
& Jeugd en Management en de bedrijfsvoering.
Het resultaat? Vastgestelde kwaliteitsdoelen
en bewustwording van het belang van goed
onderling contact, van het uitnodigen van
verwanten voor het overleg brede zorg en van het
laten meedenken van medewerkers vanuit de
praktijk over problemen als personeelstekort of
ziekteverzuim.personeelstekort of ziekteverzuim.
Op concernniveau:
reflecteren op plan ‘Sturen op kwaliteit’
Het plan ‘Sturen op kwaliteit’ is een uitwerking
om te reflecteren op alle organisatieniveaus.
Na de presentatie bespraken de aanwezigen
het plan in groepen. Het doel van het plan is
elkaar te bevragen over de onderwerpen uit de
kwaliteitsreflecties die de directeuren ophalen in
hun teams. En vervolgens te praten over waar ze
staan, kwantitatieve gegevens te interpreteren en
verbeterdoelen te bepalen. Zo leren de directeuren
van elkaar, blijven ze nieuwsgierig naar elkaar en
tillen ze de kwaliteit van zorg naar een hoger plan.
Het plan werd positief ontvangen. Reflectie op
concernniveau komt vanaf nu elk kwartaal terug.

4.1 Cliëntervaring en -tevredenheid
PERCENTAGE
DVIEGESPREKKEN

2019

2020

2021

64%

61%

64%

Wat vinden cliënten en hun verwanten belangrijk als het gaat om een goed leven?
Sluit onze zorg hier goed op aan? Om dat te weten te komen, gebruiken we de
aanpak ‘Dit vind ik ervan!’ (DVIE) .
Geen antwoord

Vrienden en kennissen

Slecht

Veilig voelen

1. ZO
WILLEN WE
WERKEN

• We ondersteunen onze cliënten met de onderzoekende dialoog
• Alle cliënten krijgen jaarlijks een DVIE-gesprek
• Uitkomsten van het DVIE-gesprek gebruiken we voor het plan
• We gebruiken de uitkomsten van DVIE bij de kwaliteitsreflectie.

Matig

Rechten

Goed

Meedoen

Top

Lijf
Kiezen

2. DIT
STOND ONS
TE DOEN

• Afronden leergang leerbegeleiders DVIE
• DVIE opnemen in het basis- en introductieprogramma
• Leeractiviteit DVIE in regionale jaarplannen opnemen
om medewerkers te trainen in DVIE
• Opbrengsten van DVIE benutten tijdens de
kwaliteitsreflecties.

ERVARINGSSCORE
PER THEMA

Hulp
Huis
Gevoel
Familie
Doen

0

20

40

60

80

100

DVIE Lijf

DVIE Gevoel

40%
DVIE Doen

BELANG VS
VERANDERING
INGEZOOMD

Verandering gewenst

3. DIT
HEBBEN WE
GEDAAN

• Er zijn achttien nieuwe leerbegeleiders DVIE opgeleid
• Persoonlijk begeleiders en gedragswetenschappers
doen de leeractiviteit DVIE. Andere teamleden
kunnen nu een verkorte leeractiviteit doen: De Online
Kennismaking
• Medewerkers zouden de leeractiviteiten meer
kunnen volgen. Enkele regio’s maken hiervoor een
scholingsplan
• Van 64% van de cliënten is het DVIE-gesprek
vastgelegd
• De cliënttevredenheid is een 8,0.

35%

30%

DVIE Veilig voelen
DVIE Kiezen

25%

DVIE Hulp

20%

15%

• Elke medewerker volgt een training DVIE. om hun vaardigheid in het
voeren van het DVIE-gesprek en het vastleggen ervan te vergroten.
• We maken DVIE onderdeel van ons basis- en inwerkprogramma
• Minimaal 75% van onze cliënten krijgt in 2022 een DVIE-gesprek.
Uitkomsten van dit gesprek gebruiken we in gesprek met de cliënt
voor het plan
• Op teamniveau gebruiken we de uitkomsten van DVIE bij de
kwaliteitsreflectie. Op regio- en organisatieniveau bespreken we de
uitkomsten van DVIE ook met de (regionale) cliëntenraad.

DVIE Vrienden en kennissen
DVIE Familie

DVIE Meedoen

DVIE Rechten

20%

4. WAT
STAAT ONS
TE DOEN

DVIE Huis

CLIËNTTEVREDENHEID
Cliënttevredenheid
Zorgkaart Nederland

40%

60%

80%

2019

2020

2021

8,0

7,9

8,0

100%

8,0

> Lees meer
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Met ‘Dit vind ik ervan!’ komen
er andere zaken boven water
In het gezinshuis in Oldenbroek werkt
gezinshuisouder Eke Pannenkoek-Hoekstra
al jaren met ‘Dit vind ik ervan!’ (DVIE). Het is
een ervaringsinstrument waarmee cliënten
hun wensen, dromen en verlangens kunnen
onderzoeken op een manier die bij hen past. In het
gezinshuis wonen naast haar man en eigen zoon,
nog drie jongens en een meisje tussen de 9 en 13
jaar met een lichte verstandelijke beperking of met
autisme.
Het gaat om het gesprek
Elk half jaar houdt Eke een planbespreking met
iedere cliënt en zijn of haar ouders. Voorafgaand
vullen cliënten een vragenlijst in over de thema’s
van DVIE: gevoel, lijf, familie, vrienden en
kennissen, meedoen, hulp, huis, doen, kiezen en
veilig voelen. De eerste keren doet ze dat samen
met de cliënt. Daarmee is ze er nog niet, want
het gaat nu juist om het open gesprek over de
antwoorden. Eke: “De kunst is om tijdens dit
gesprek cliënten geen antwoorden in de mond te
leggen, ik vraag dus goed door. Kinderen op deze
leeftijd vinden het vaak lastig om hun gevoel onder
woorden te brengen, terwijl dat wel belangrijk is.”
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Verder kijken
Met vragen over hoe het gaat, hoe je je voelt, of je
je gekend voelt en wat je wil veranderen of leren,
krijgt Eke een goed beeld van het kind. Eke: “Het is
een waardevol instrument, waarmee nieuwe zaken
naar boven komen. Kinderen vertellen toch niet
alles. Zo schreef een kind dat hij zijn zakgeld zou
willen besteden aan een boekje met woordzoekers.
Ik had geen idee dat dat hem bezighield. Of een
cliënt die liet weten dat hij het fijn zou vinden
als we vaker zouden vragen en doorvragen over
hoe hij zich voelt. Dat zette mij ook weer aan het
denken over hoe ik mijn werk doe. Vaak eisen
praktische zaken je op. DVIE helpt me om verder te
kijken.”

4.2 Persoonsgerichte zorg
Wat vinden cliënten en hun verwanten belangrijk als het gaat om een goed leven?
Sluit onze zorg hier goed op aan? Om dat te weten te komen, gebruiken we de aanpak
‘Dit vind ik ervan!’ (DVIE).

1. ZO
WILLEN WE
WERKEN

TABEL
ZORGPLANNEN

• Cliënten begeleiden we in het maken van eigen keuzes samen met verwanten.
•We werken nauw samen in de driehoek cliënt-zorgprofessional-verwant 
• Met onze professionele expertise sluiten we aan bij de vraag van de cliënt.
• Afspraken staan in het plan van de cliënt, dat hij kan inzien via mijnCaress. Het plan
evalueren we regelmatig samen met de cliënt en stellen we minimaal één keer per jaar bij.

KENNISKETENS
2. DIT
STOND ONS
TE DOEN

2019

2020

2021

Actualiteit plannen

70%

67%

84%

Accordering plannen

54%

51%

58%

Risico-inventarisatie

78%

78%

74%

In de kennisketens voeden praktijk en wetenschap elkaar.

Themanetwerken, innovatieplatform
en externe netwerken

Verbeteren methodisch werken samen met cliënt en verwant
• Investeren in methodisch en multidisciplinair werken
• Impuls geven aan digitaal vergaderen, ook in de MDO-gesprekken
• Samenvoegen van de projecten ‘Wil je er voor me zijn?’, ‘Meekoersen’ en
verwantencommunicatie in het programma ‘Samen werken aan Kwaliteit’.
Verbeteren persoonsgerichte zorg, ook voor cliënten bij complexe
zorgvragen
• Verbeteren diagnostiek en zorg voor cliënten met complexe zorgvragen
• Uitvoeren meerjarenplannen kennisketens
• Implementeren beleid crisiszorg en dagbesteding 2.0
• Verbeteren van het instroomproces
• Transformeren productportfolio sociaal domein.

Platforms

Expertisecentrum

Teams

De driehoek

Behandelaren

Academische
werkplaats

Universiteit/
hogeschool

Intern

ZORGPRO
GRAMMA’S

> Lees meer
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BP LVB/OBC

ZP Kind&Jeugd

ZP Ouderen

ZP LVB 18+

• Verder verhogen van het percentage actuele plannen naar 90%
• Medewerkers, cliënten en verwanten voorlichten over het nut van methodisch werken
• Kennis over methodisch werken en moeilijk verstaanbaar gedrag onderdeel maken van het
basisprogramma, de zorgprogramma’s en de leerlijnen voor verbeteren intensieve zorg
• Verdere uitvoering van de programma’s ‘Instroom’ en ‘Sociaal Domein’.

ZP MVG

Cliënt

ZP NAH

4. WAT
STAAT ONS
TE DOEN

In de zorgprogramma’s staat wat we onder goede zorg aan cliënten verstaan

ZP EMB

3. DIT
HEBBEN WE
GEDAAN

• Cliënten hebben vaker een actueel plan.
• Methodisch en multidisciplinair werken blijft aandacht vragen op alle
niveaus in de organisatie
• We

investeren blijvend in zorgprogramma’s en leerlijnen voor specifieke
doelgroepen
• Voor zes doelgroepen zijn er nu kennisketens en expertisecentra
• Nieuwe regionale interventieteams denken mee in het voorkomen van crises
• De ontwikkeling van dagbesteding 2.0 heeft een impuls gekregen
• We hebben de programma’s ‘Instroom’ en ‘Sociaal domein’ uitgevoerd voor een
betere match tussen de vraag van de cliënt en passende en betaalbare zorg.
• We hebben bouwstenen ontwikkeld om de zorg te verbeteren voor het
toegenomen aantal cliënten met een intensieve zorgvraag. Ook werken we
aan een ‘verzwaring’ van basis- en zorgprogramma’s.

Extern

Basisprogramma
Missie

Familie

ZP = Zorgprogramma
BP = Behandelprogramma

Visie

Kernwaarden

Professionals
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“Door echt naar hem te luisteren heb ik
zijn vertrouwen gewonnen”

Brancheopleiding assistent Groen op
mbo-1 niveau

Mario is een creatieve jongen. In zijn vrije tijd

Ondertussen reed ik iedere keer mee als een van

Het ministerie voor VWS stelde in 2021 subsidie

kunnen doorstromen naar een bedrijf. De leerlingen

maakt hij het liefst de hele dag muziek, door de

Mario’s pleegmoeders hem naar zijn dagbesteding

beschikbaar voor 3 brancheopleidingen op

zijn trots: ze volgen een opleiding en sluiten die af

week gaat hij met de taxi naar een dagbesteding in

in Zuidwolde bracht. Zo kon hij aan mij wennen.

mbo-1 niveau: assistent groen, assistent facilitair

met een diploma. Het geeft hun de kans om mee te

Zuidwolde. Maar voordat het zover was, is er een

Na een paar maanden durfde hij bij mij in de auto

en assistent logistiek. Een opleiding met veel

doen in de maatschappij.

lange weg aan vooraf gegaan. Hij wilde niet mee.

te stappen. Tijdens die ritjes die we samen in de

praktijk en zonder verplichte taal- en rekentoets. De

Tot hij enkele jaren geleden kennismaakte met

auto maakten, kwamen er mooie gesprekken op

leerlingen kunnen hem op hun eigen tempo volgen.

ambulant begeleider Ellen: “Door echt naar hem

gang.” De volgende fase was de taxi. “Eerst ging ik

In Monster zijn de eerste 10 leerlingen met een

te kijken en te luisteren heb ik zijn vertrouwen

nog ieder ritje met hem mee in de taxi, maar op

dagbestedingsindicatie gestart met de opleiding

gewonnen. Hij weet dat ik hem niet in de steek

een dag zei hij dat het wel alleen kon. Dat maakte

assistent groen. Zo mogelijk kijkt een jobcoach of ze

laat.”

me zo trots.”

“Als de taxi voorreed was hij vaak boos en weiger-

“Iemand op zo’n manier helpen om krachtiger

de hij mee te gaan.” Logisch vond Ellen. “Hij is een

te worden, geeft mij dat enorm veel voldoening.

jongen met een lichte verstandelijke beperking

Doordat ik Mario al best lang ken, ben ik denk

die veel duidelijkheid en voorspelbaarheid nodig

ik extra trots. Ik zag hem door de jaren heen

heeft. Dat de taxi steeds op een andere tijd kwam

zelfstandiger worden en meer zelfvertrouwen

en een andere chauffeur en medereizigers had,

krijgen. Zijn ontwikkeling vind ik echt heel mooi

gaf Mario veel onrust. Mijn doel was om hem

om te zien. Ook al zijn het soms maar kleine

zelfvertrouwen te geven om het ook zelfstandig te

stapjes.”

kunnen doen.”
Werken aan zelfvertrouwen
“Iedere week kwam ik bij hem thuis langs. In
het begin ben ik alleen aanwezig geweest.
Hij ging dan gewoon zijn gang. Na een
tijdje deden we ook dingen samen
en gingen we uiteindelijk naar
buiten. Eerst om boodschappen
te doen en daarna stapte hij bij
mij in de auto. Zo konden we
Groningen in.

LEREN EN
ONTWIKKELING
IN HET ARBEIDS
CENTRUM

< Klik om het filmpje van de
VGN te bekijken over de
brancheopleidingen. Vanaf
2:17 zie je hoe de leerlingen
hun opleiding in Monster
ervaren.
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4.3 Cliëntvrijheid en -veiligheid
CLIËNTEN
MET EEN
MAATREGEL

Toename aantal en percentage cliënten met een maatregel in 2020-2021
door omzetting Bopz- naar Wzd-maatregelen

4.3.1 Onvrijwillige zorg
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11,7K

11,6K
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12,6K

12,6K

12,7K
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11,6K
15%

1.500

1. ZO
WILLEN WE
WERKEN

10K

• Goede balans voor cliënten tussen veiligheid, bescherming
en vrijheid om zelf keuzes te maken
• Medewerkers voelen zich ook veilig
• We willen leren van incidenten.
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0K
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• Wet zorg en dwang (Wzd) verder implementeren en
medewerkers scholen. Dit doen we op maat per regio.
• Voor elke cliënt Bopz-maatregelen omzetten naar Wzdmaatregel.
• Professionaliseren Wzd-bureaus en opzetten
expertiseteams die helpen zoeken naar alternatieven voor
onvrijwillige zorg.

januari
2020

2. DIT
STOND ONS
TE DOEN

2K

Aantal cliënten met een maatregel
Aantal cliënten zorgtoekenning
Percentage cliënten met een maatregel

3. DIT
HEBBEN WE
GEDAAN

4. WAT
STAAT ONS
TE DOEN

• We hebben inzicht gekregen in de toepassing van
onvrijwillige zorg (zie rechterpagina)
• We hebben alle Wzd-functionarissen, management, staf en
groot deel van de medewerkers geschoold
• Alle Bopz-maatregelen zijn omgezet naar Wzd-maatregelen
• Elke cliënt heeft een zorgverantwoordelijke gedragswetenschapper die beslist over onvrijwillige zorg
• Alle regio’s hebben Wzd-functionarissen en een externe
cliëntvertrouwenspersoon Wzd.

1.095

511

Onvrijwillige zorg
•V
 ergroten kennis over onvrijwillige zorg en bewustwording door e-learnings,
(afronden) scholing en inzet van Wzd-bureaus
• Teams ondersteunen in het zoeken naar alternatieven voor onvrijwillige zorg.
bijvoorbeeld met expertiseteams
• Teams stimuleren om onvrijwillige zorg te bespreken tijdens kwaliteitsreflecties
• Terugdringen top 3 onvrijwillige zorg.

> Lees meer
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GELDIGE
MAATREGELEN
PER TYPE

1.843

292

229
38

Beperken
bewegingsvrijheid

Beperken van
de vrijheid het
eigen leven in
te richten

Insluiten

Vocht, voeding, Toezicht
medicatie,
houden op de
medische
cliënt
controles/handelingen
therapeutische
maatregelen

Beperken van
het recht op het
ontvangen van
bezoek

29

5

Onderzoek van Onderzoek
de ruimte op
aan kleding of
gedragsbelichaam
ïnvloedende
middelen en
gevaarlijke
voorwerpen

4
Controle op
aanwezigheid
gedragsbeïnvloedende
middelen in het
lichaam
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4.3.2 Veiligheid en leren van incidenten

1. ZO
WILLEN WE
WERKEN

KLACHTEN

2018

2019

2020

2021

Regionaal

71

96

169

164

Landelijk

13

21

48

32

Totaal

84

103

217

196

2018

2019

2020

2021

Meldingen IGJ

26

31

44

30

Meldingen ISZW

2

2

7

5

Aantal gestarte PRISMA-onderzoeken

18

13

23

11

Totaal

46

46

74

46

• Goede balans voor cliënten tussen veiligheid, bescherming
en vrijheid om zelf keuzes te maken
• Medewerkers voelen zich ook veilig
• We willen leren van incidenten.

INCIDENTEN

2. DIT
STOND ONS
TE DOEN

Veiligheid en leren van incidenten
• Beter leren van incidenten en opvolgen van verbeterpunten op
alle niveaus in de organisatie
• Verbeteren risico-inventarisatie en -taxatie
• Verbeteren nazorg voor medewerkers na incidenten
• Ontwikkelen integraal veiligheidsbeleid.

MELDINGEN
TRIASWEB
3. DIT
HEBBEN WE
GEDAAN

Veiligheid en leren van incidenten
• Werkwijze ‘samenhangend melden en verbeteren’ en het
incident-meldsysteem Triasweb zijn geïmplementeerd
• Integraal veiligheidsbeleid is ontwikkeld.

Aantal meldingen ُزثصسشهق

2020

2021

43.847

51.454

Onderverdeling meldingen 2021
31767

4. WAT
STAAT ONS
TE DOEN

31767

Leren van incidenten, meldingen, klachten
8614
• Leren van incidenten wordt een vast onderdeel van teamoverleg
en kwaliteitsreflectie. We maken gebruik van ervaringskennis
van
3252
cliënten en verwanten
2045
• We delen best practices en nemen ze mee in de kennisketens
en leerlijnen
36
• Duiding van incidenten, meldingen en klachten zijn vast onderdeel
405
van de jaarplancyclus
• Het systematisch verbeteren van veiligheid is onderdeel van
89
het onboarding- en inwerkprogramma
67
• Programma ‘Wegwijs’ voor nieuwe medewerkers en ‘Bezetting
op orde’ om medewerkers te behouden.
650

Integrale veiligheid
114
• Ontwikkelen dashboard en kennisbank integrale veiligheid
177
• Implementatie van het kader Integrale veiligheid om dit onderwerp
te integreren in de bedrijfsvoering.
325
84
381

Agressie en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

8614

Medicatie

3252

Vallen

2045

Weglopen of vermissing

36
405

Verkeersongeval
Verslikken of verstikken

89

Verbranden

67

Brand

650

Prik-, snij-, bijt of spatincident

114

Inname schadelijke stoffen

177

(Poging) tot zelfdoding

325

Gebeurtenis samenhangend met middelengebruik

84
381
4358

Diefstal of fraude
Stoten of knellen of botsen
Anders

4358

> Lees meer
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“Als er nu iets gebeurt, heeft
ze een mooi leven gehad”
Een afweging tussen vrijheid en veiligheid
Romy is een vrolijke en actieve twintiger, dol op
dieren. Maar ze heeft ook complex moeilijk verstaanbaar en risicovol gedrag. Ze klimt op daken,
gaat in (ijskoud) water staan, loopt de rijksweg op
of bindt touwtjes strak om haar nek. Gedrag dat
tot ongewilde suïcide kan leiden. Ze doet dit zowel
in bijzijn van begeleiders, als wanneer ze alleen
is. Daarnaast loopt ze weg als iets spannend of
moeilijk wordt. Vaak met uitgebreide zoekacties tot
gevolg.
Aanvankelijk werd zij meer thuisgehouden, zodat
de begeleiding haar in de gaten kon houden. Maar
daar werd deze vrolijke twintiger ongelukkig van,
wat ze duidelijk maakte met agressie en moeilijk
verstaanbaar gedrag. Binnen het multidisciplinaire
team ontstond verschil van mening over de juiste
aanpak. Geleidelijk kreeg zij daarom weer meer
vrijheid, maar door de risico’s nam de spanning bij
begeleiders toe.

Het resultaat
Begeleiders houden rekening met de kans van risicovol gedrag, maar vinden het belangrijk dat Romy
ook vrijheid en kwaliteit van leven ervaart. En
loopt ze weg, dan reageren zij vriendelijk, positief
en direct als zij Romy vinden. Daardoor groeit haar
vertrouwen in de mensen om haar heen en durft ze
steeds vaker zelf terug te komen.
Het laveren tussen vrijheid en veiligheid blijft
lastig, maar iedereen staat nu achter de aanpak en
steunt elkaar. Haar wettelijke vertegenwoordiger
is positief: “Ik zie hoe hard er gewerkt is en wordt.
En ik heb er vertrouwen in dat Romy kwaliteit van
leven ervaart. Ze is zelfs met haar begeleiders op
vakantie naar Turkije geweest. Als er nu iets
gebeurt, dan heeft ze een mooi leven gehad en
dat is wat voor mij telt.”

Moreel beraad bracht uitkomst
Een moreel beraad is een multidisciplinair overleg
waar ook de regiodirecteur, zorgmanager, CCE en
wettelijke vertegenwoordiger aanwezig zijn. Daar
werd het belang van vrijheid voor Romy duidelijk
en dat zij het nodig heeft dat begeleiders er onvoorwaardelijk en positief voor haar zijn.
Begeleiders hadden op hun beurt de zekerheid en
steun van de regiodirecteur en de wettelijke vertegenwoordiger nodig voor als het onverhoopt niet
goed mocht gaan. Twijfels, zorgen en onzekerheden werden besproken. Daarbij is samen optrekken
en erop vertrouwen dat iedereen naar beste
kunnen handelt essentieel.
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4.4 Betrokken en vakbekwame
medewerkers en teams
1. ZO
WILLEN WE
WERKEN

• Een goed functionerend, stabiel, reflecterend team met vakbekwame
medewerkers is de basis voor goede zorg
• W
 e zetten ons in om de beste vakmensen aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden
• O
 nze medewerkers leren samen en maken eigen keuzes. We kijken
naar wat de medewerker nodig heeft om zijn talent goed te benutten
• W
 e blijven investeren in mooi werk voor betrokken én vakbekwame
medewerkers om te zorgen voor goed functionerende teams.

2. DIT
STOND ONS
TE DOEN

3. DIT
HEBBEN WE
GEDAAN

4. WAT
STAAT ONS
TE DOEN

• Training managers zorg in nieuwe rol
• Inzet teamcoaches om teams te ondersteunen
• Zorgen voor duurzame bezetting van teams
(m.n. complexe zorg) door werven en behoud van
medewerkers
• Blijven ontwikkelen kwaliteit leeraanbod
• Aandacht voor duurzame inzetbaarheid.
• Verbeteren risico-inventarisatie en -taxatie

Verzuim

7,9%

Scholing
Benutting opleidingsbudget

• Managers zorg zijn opgeleid in hun nieuwe rol
• Teamcoaches ondersteunen teams in hun
samenwerking
• Met het programma ‘Bezetting op orde’ werken we
aan duurzame bezetting van teams.

• Persoonsgericht werken verder uitwerken
• Uitvoeren van het programma Bezetting op orde, waaronder:
• Medewerkers op maat ondersteunen met passend leeraanbod
• Invoeren van een generiek functiehuis voor medewerkers
• Introductie van de Mooi Werk Meter om de medewerkerstevredenheid
te meten en te bespreken
• Een veilige werkomgeving voor medewerkers gaan we in 2022 monitoren
met onze nieuwe RI&E.
•In 2022 richten we ons op het werven van leerlingen en medewerkers op
basis van profielen en competenties. Daarbij zullen we dan een passend
individueel leeraanbod aanbieden.

72%

Aantal gevolgde leeractiviteiten  

4.720

Opleiding
BBL

1.843

Maatwerk routes

276

Stagiars

647

> Lees meer
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Meer stabiliteit op woningen voor
complexe zorg

Vast werk na hun coronabaan
Door positieve ervaringen tijdens hun coronabaan,

Marc was

heeft de gehandicaptenzorg hun hart gegrepen

communicatieadviseur
“Ik werk met mannen
van mijn leeftijd of ouder

Hoe kunnen we cliënten en medewerkers beter

van de manager zorg en de gedragskundige. Met

en werken en leren Amber en Marc nu voor

ondersteunen? Hoe kunnen we het verloop van

hen bespreekt hij elke 2 weken vraagstukken

persoonlijk begeleider niveau 4.

medewerkers, het ziekteverzuim en het aantal

binnen het team. Daarnaast coacht hij de

incidenten op woningen voor mensen met MVG

begeleiders in de methode Triple-C. Ook kunnen

Amber was chef-kok

ontwikkeling van ongeveer

terugdringen? Deze vraag werd enkele jaren

zij met vragen of twijfels bij hem terecht. Zo

“Bij mijn werk op de Franciscushoeve heb veel aan

3 jaar. Het zorgen voor hen gaat heel

geleden actueel bij de (V)IC-woningen (Very

worden eventuele problemen snel opgelost.

mijn kennis en ervaring uit mijn horecatijd. Ook

vanzelf. Ik heb zelf twee kinderen opgevoed en dat

Intensive Care) in Apeldoorn.

Voor het coachen ontwikkelde hij samen met

de ervaring met mijn kinderen draagt bij. Omgaan

helpt als ik met deze mannen aan het werk ben.

een gedragswetenschapper en ICT’er de Triple-

met mensen, reageren op conflicten, een bedrijf

Het is belangrijk dat je goed kijkt en luistert en

Collega’s uit meerdere disciplines gingen aan

C-app. Dennis: “Met de theorie en vragen in de

runnen, samenwerken in een team en je mannetje

aanvoelt wat wel of niet kan. Het werk geeft me

de slag in een proeftuin. Zij keken naar wat wel

app stimuleer ik een open dialoog en reflectie

staan helpen mee in de gehandicaptenzorg. In

veel voldoening. En ik werk met een ongelofelijk

werkte en kwamen tot de volgende bouwstenen:

binnen het team over wie de cliënt is, wat de

beide beroepsgroepen zorg je voor mensen, dat

mooi team. Het zijn allemaal mensen die er alles

1.Een passende plek waarbij we beter aansluiten

vraag/behoefte achter het gedrag van de cliënt

is niet wezenlijk anders. Ook maak ik me niet

aan doen om het de bewoners zo goed mogelijk

is en hoe begeleiders daaraan tegemoet kunnen

zo snel druk en denk ik

naar de zin te maken en ze te ondersteunen

komen.” Daarnaast heeft hij ook individuele

oplossingsgericht. De cliënten

tijdens hun dagelijks leven. Het is fijn dat je elkaar

bijscholing en coaching blijven begeleiders

gesprekken met begeleiders, bijvoorbeeld als een

zijn blij met mijn chef-kok

kunt aanspreken en veel van elkaar kunt leren.

getraind in de methode Triple-C.

cliënt reageerde met fysieke of verbale agressie.

achtergrond. Ik kook eigenlijk

Het is echt een warme deken.”

bij de ondersteuningsbehoefte van de cliënt.
2.Elke medewerker is en blijft goed opgeleid: via

met een sociaal emotionele

‘Dan kijken we of de medewerker nazorg of

altijd en dat valt bij hen in de

de manager, gedragswetenschapper en de

zorginhoudelijke ondersteuning wil. Want wat

smaak.”

coördinerend begeleider.

er ook gebeurt, het is belangrijk om de cliënt te

3.Medewerkers voelen zich ondersteund door

4.Het organiseren van randvoorwaarden die
helpen: een goede overlegstructuur, tijd voor
scholing, passende dienstroosters en integratie
van wonen en dagbesteding.
De aanpak is landelijk besproken, verder verrijkt
met best practices en wordt ook in andere regio’s
ingevoerd.

blijven zien met al zijn kwaliteiten. Zo houd je
plezier in je werk”, sluit Dennis af.

Winnaar VG Hackathon 2021 met beste
oplossing voor Tijd voor de Zorg
Tijdens de VG Hackaton 2021 met het thema Tijd

welke informatie nodig heeft: van algemene

voor de Zorg kwam team ’s Heeren Loo met de

informatie over een locatie tot protocollen en

Medewerkers coachen met behulp van de

beste oplossing om de werkdruk te verminderen:

specifieke informatie over een cliënt. Vervolgens

Triple-C-app

het verkorten van de inwerktijd voor nieuwe

beslissen we hoe de medewerker die informatie

Dennis Blaauwwiekel is coördinerend begeleider

zorgmedewerkers en flexmedewerkers, zodat zij

het beste kan krijgen, bijvoorbeeld via een

op IC-unit. Op de woning is hij de ogen en oren

direct inzetbaar zijn. We ontvingen maar liefst

QR-code of video. Tot slot zoeken we de beste

€ 10.000 om ons plan met de naam Ready-Set-Go

technische oplossing.

verder te ontwikkelen.
Bekijk het presentatiefilmpje van Ready-Set-Go
Hoe verder?
In 2022 werken we het plan verder uit. Dat begint
met inventariseren wanneer een zorgmedewerker
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5. Reflectie stakeholders

REFLEXIE
CENTRALE
CLIËNTENRAAD

6. Conclusies & vervolgstappen

•	De stijging van het aantal reflecties en ‘Dit vind ik ervan!’ is minimaal
Wat gaat ’s Heeren Loo doen om dit te verbeteren?
• Meer aandacht geven aan het stimuleren van informele zorg
•	Meer aandacht geven aan de binding met verwanten met
verwantendagen of locatie-overleggen
•	Cliëntenraden meer betrekken bij kwaliteitsreflecties en bespreken
incidentenrapporten
• Wees kritisch op administratielast voor medewerkers
• Zorg dat het werk voor medewerkers uitdagend blijft.

REFLEXIE
CENTRALE
ONDERNEMINGS
RAAD

• K
 waliteitsreflecties moeten bijdragen aan
kwaliteit bijvoorbeeld door te reflecteren op
toepassen methodieken
• Cliënten en verwantenmoeten goed betrokken
worden bij kwaliteitsreflecties
• Ondernemingsraden moeten geïnformeerd
worden over uitkomsten kwaliteitsreflecties
•	Positief over het programma ‘Samen werken
aan Kwaliteit’.

Wat zien we?
Ondanks de coronamaatregelen, de oplopende besmettingen onder medewerkers en de krapte
op de arbeidsmarkt is het in 2021 gelukt om de zorg aan cliënten te continueren. Op veel punten uit het Kwaliteitsrapport 2020 hebben we zelfs voortgang geboekt. Dit is gelukt door grote
inzet en flexibiliteit en van medewerkers, cliënten en verwanten.
Tegelijk zien we dat we nog stappen te zetten hebben. In het Kwaliteitsrapport 2020 gaven we
aan dat het volledig invoeren van de kwaliteitscyclus absolute prioriteit heeft. Om hier meer
voortgang op te boeken heeft het bestuur daarom de beweging ‘anders sturen op kwaliteit’ ingezet. Kern daarvan is dat ook bestuur en de raad van bestuur en regio- en concerndirecteuren
samen reflecteren op kwaliteit van zorg en scherper prioriteren in hun sturing om zo voortgang te realiseren

Onze speerpunten voor 2022
Tijdens twee reflectiebijeenkomsten met bestuur en directie hebben we voor 2022 de
volgende speerpunten benoemd:

• Minstens driekwart van de cliënten krijgt een DVIE-gesprek
		 Uitkomsten benutten we bij het plan en de kwaliteitsreflecties

REFLEXIE
RAAD VAN
TOEZICHT

• Waardering voor veerkracht ’s Heeren Loo tijdens de
coronacrisis De hele organisatie, inclusief vrijwilligers,
cliënten en verwanten, is goed omgegaan met de
coronacrisis.
• Waardering voor continu leren en verbeteren op een
gestructureerde manier
• Iedereen daarin meekrijgen vraagt blijvend aandacht van
bestuur en management
• Implementatie methodisch werken kost tijd
•	Cliënten en verwanten nadrukkelijker betrekken bij
implementeren methodisch werken, draagt bij aan een
goed leven en mooi werk
•	De methode ‘Dit vind ik ervan!’ kan meer gebruikt worden
om aan te sluiten bij individuele wensen van de cliënt
•	Het terugdringen van onvrijwillige zorg binnen ’s Heeren
Loo is een compliment waard
•	De bezetting op orde houden vraagt ook om andere
manier van werken

• We verbeteren het methodisch werken op alle niveaus in de organisatie
• We verbeteren de kwaliteitsreflecties op alle niveaus in de organisatie
• Oprechte aandacht voor onze cliënten
		 We voeren het project ‘Wil je er voor me zijn?’ uit in de hele organisatie.

Keuzes maken
We moeten gedurende het komende jaar telkens scherp keuzes maken: maken we voldoende
voortgang op bovenstaande prioriteiten? Welke impact hebben andere belangrijke verbeterpunten? Wat is de draaglast binnen de teams? En wat is haalbaar? Deze vragen zijn leidend bij
de reflectie die bestuur en directie in 2022 met elkaar zullen gaan doen.

> Lees meer
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2. Corona blijft
< terug naar hoofdstuk

Zo willen we werken
Focus op welzijn cliënten
We willen rekening houden met het welzijn (psychosociale aspect) van cliënten bij het toepassen van
coronamaatregelen. Dus niet meer koste wat het kost cliënten met corona isoleren of hun sociale
contacten of dagbesteding beperken. We willen activiteiten zo veel mogelijk laten doorgaan als cliënten
niet extra kwetsbaar zijn, zodat ze zo veel mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij. Hele kwetsbare
cliënten worden uiteraard extra beschermd tegen corona.
Verbinding in de driehoek
In corona tijd blijkt nog eens extra hoe belangrijk goede samenwerking in de driehoek cliënt-zorgprofessional-verwant is. Moeten we de coronamaatregelen aanscherpen en focussen op infectiepreventie? Of
kiezen we voor ruimere maatregelen met meer bewegingsvrijheid voor cliënten en verwanten maar ook
voor meer risico op besmetting? Deze afweging maken we telkens samen met cliënten, verwanten én
medewerkers en vraagt maatwerk.
Samen met informele zorg
Voor goede zorg aan cliënten is samenwerking met familie en hun netwerk belangrijk. Zij kennen de
cliënt als geen ander. Samenwerking tussen familie, het netwerk van de cliënt en medewerkers vraagt
durf: we benutten de potentie van deze samenwerking nog onvoldoende. Het is bovendien hard nodig als
de bezetting van de teams onder druk staat.
Mooi werk voor medewerkers
De bezettingsproblemen zijn uitvergroot in coronatijd, dit veroorzaakte (corona)moeheid bij medewerkers. We willen meer aandacht voor het welzijn van medewerkers: meer erkenning, waardering,
aandacht en ruimte voor herstel. Dit is belangrijk voor de continuïteit van zorg.
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Meer maatwerk
De regionale coronateams werkten meer op maat. Met creativiteit hebben teams keuzes gemaakt in
goede zorg met behoud van veiligheid en aandacht voor de impact van de maatregelen op het welzijn van
cliënten.
Dagbesteding opgestart
Na de zomer is de dagbesteding weer volledig opgestart. Dit willen we zo houden, ook tijdens de lockdown, maar dan wel vaak met kleinere en vaste groepen. We hebben namelijk ervaren hoe belangrijk de
dagbesteding buitenshuis is voor cliënten: voor de structuur, hun contacten, hun ontwikkeling en trots.
Cliënten bij wie dat beter paste, zoals oudere cliënten en cliënten met EMB, kregen meer dagbesteding
aan huis.
Vaccineren medewerkers
In 2021 hebben de medische diensten een enorme inspanning verricht om cliënten snel en efficiënt een
eerste en tweede vaccinatie te geven en te boosteren. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met de
teams. Daarbij is maatwerk geleverd: cliënten konden zelf of met begeleiding een vaccinatie halen op een
centrale locatie binnen de regio’s van ’s Heeren Loo.
Continuïteit ondanks bezettingsproblemen
Om de continuïteit van zorg te borgen, was het soms nodig om meer prioriteit bij de primaire zorg te
leggen. Zo zijn projecten en activiteiten die een beroep doen op de zorgmedewerkers tijdelijk stopgezet.
In het ‘noodscenario’ stonden duidelijke afspraken voor ernstige bezettingsproblemen. Dit gaf ruimte om
medewerkers, die eigenlijk in quarantaine moesten, toch te laten werken met beschermingsmiddelen.
Infectiepreventieteams opgestart
De landelijke en regionale infectiepreventieteams zijn in 2021 opgestart. Deze teams houden zich bezig
met het voorkomen en indammen van corona en andere infectieziekten.

Infectiepreventie borgen
Corona wordt een blijvend onderdeel binnen de zorg. Hierbij hebben de infectiepreventieteams en de
medische diensten een belangrijke rol. Daarnaast is in de calamiteitenplannen duidelijk afgesproken hoe
we opschalen, als corona een bedreiging vormt voor de continuïteit van zorg en de veiligheid van
cliënten en medewerkers. Door goed het aantal infecties bij cliënten en medewerkers en de signalen
in de gaten te houden, kunnen we tijdig ingrijpen en opschalen.

Themapagina met informatie over coronamaatregelen
Op een themapagina op onze website stond alle informatie over corona. Zo was er het ‘dashboard coronamaatregelen’ met de maatregelen per regio voor bezoekers, op de dagbesteding en voor vrijetijdsbesteding. Na elke persconferentie maakten ervaringsdeskundigen een filmpje met de persconferentie in
begrijpelijke taal.

Dit hebben we gedaan/wat zien we?

Wat staat ons te doen?

Door corona waren er in 2021 nog steeds strenge overheidsmaatregelen. De landelijke en regionale
crisisteams adviseerden over hoe we om moesten gaan met de onzekerheid en risico’s die dat met zich
meebracht.

Zoals de VGN aangeeft op haar website, willen ook wij als organisatie voor langdurige zorg niet meer van
crisis naar crisis gaan, maar goed voorbereid COVID-19 een plek geven. Het is ook onze wens om - net als
bij andere infectieziektes - gestructureerder om te gaan met het virus. Daarbij is de kwaliteit van leven en
autonomie van bewoners het uitgangspunt.
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Herstellen van de driehoek
De cliëntenraad heeft zorgen geuit over het ‘herstellen van de driehoek’. Door de coronamaatregelen
stond de verbinding en communicatie in de driehoek onder druk. Medewerkers stonden onder grote druk
vanwege de vaak minimale bezetting. We willen investeren in verbinding met bijvoorbeeld verwantendagen en huiskameroverleggen.
Anders kijken naar informele zorg
We willen anders kijken naar taakverdeling tussen formele en informele zorg. Denk aan de inzet van
vrijwilligers, verwanten en kantoorpersoneel. Zo is er hulp gevraagd van kantoormedewerkers vanuit
Amersfoort op locaties waar de nood hoog was. Dit gaf zorgmedewerkers meer ruimte voor specialistische zorg. Het inzetten van informele zorg bleek lastiger dan gedacht. We hebben nog een weg te gaan
en zullen moeten leren om anders te denken en samen te werken. (bron: blog Ageeth Ouwehand)
Waardering en aandacht voor medewerkers
Bij ‘s Heeren Loo werken we volgens drie beloftes: goed leven voor de cliënt, mooi werk voor de medewerker en een duurzaam gezonde organisatie. Maar mooi werk in coronatijd? Voor veel medewerkers voelde
het niet zo. In een serie van meerdere filmpjes vertellen we hoe we als één ‘s Heeren Loo blijven zoeken
naar mooi werk in coronatijd.
Doorontwikkelen infectiepreventieteams
Het landelijk infectiepreventieteam gaat trainingen en intervisiebijeenkomsten voor de regionale teams
organiseren. Ook ondersteunt het bij het maken van plannen en protocollen.
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3. Sturen op kwaliteit
< terug naar hoofdstuk

Zo willen we werken
De driehoek cliënt-zorgprofessional-verwant is ons ankerpunt
De driehoek cliënt-zorgprofessional-verwant is ons ankerpunt. Niet de systeemwereld met wet- en regelgeving, procedures en protocollen is leidend, maar de leefwereld van cliënten en verwanten met hun
zorgvraag en ontwikkelbehoefte. Zorgteams hebben regie, omdat dáár kwaliteitsverbetering plaatsvindt
voor onze cliënten. Dat betekent dat teams samen met cliënten en verwanten telkens reflecteren op de
vraag: wat draagt bij aan kwaliteit van leven voor onze cliënten en verwanten, doen we dan de goede
dingen en doen we ze goed volgens onze kwaliteitsstandaard? Reflectie op andere organisatieniveaus
beoogt kwaliteit van zorg te verbeteren door de teams te ondersteunen. We sturen dus ‘van binnen naar
buiten’.
Leren en verbeteren in plaats van controle
We willen reflectie op kwaliteit op alle niveaus in de organisatie: cliënt-, team-, regio- en concernniveau.
We benutten hierbij kwantitatieve (meet)gegevens of kwaliteitsindicatoren op alle niveaus (telinformatie) als spiegel om te reflecteren op de praktijkervaring van onze cliënten, verwanten en medewerkers
(vertelinformatie). Het tellen ondersteunt dus het vertellen. We rekenen niet af op cijfers, maar
verwachten wel dat teams ervan leren. Daarom kiezen we voor de onderzoekende dialoog en waarderend
onderzoek als basisprincipes voor onze leercultuur.
Integraal sturen op kwaliteit
De ervaringen van onze cliënten zijn ontzettend belangrijk bij reflectie op kwaliteit van zorg. We
gebruiken hierbij dus altijd de uitkomsten van ‘Dit vind ik ervan!’. Hier voegen we onze professionele
expertise en inzichten aan toe. Door regelmatig met elkaar te reflecteren op kwaliteit van zorg, maken
we de zorg steeds beter. Daarbij kijken we in de kwaliteitsreflectie op kwaliteit in de eerste plaats naar
een goed leven voor onze cliënten. Maar wel in balans met mooi werk voor onze medewerkers en een
duurzaam gezonde organisatie.

Het prioriteren van verbeterpunten en het regelmatig monitoren van de voortgang ervan is immers overal belangrijk. Daarnaast zijn we ons bewust van het belang van voorbeeldgedrag. Ondanks deze positieve
ontwikkelingen moeten we nog flinke stappen zetten om regelmatig op elk organisatieniveau met elkaar
te reflecteren. Daarbij zoeken we naar een juiste balans tussen moeten en willen. Kwaliteitsreflecties zijn
niet iets vrijblijvends of extra’s, maar onderdeel van ons reguliere werk. Het helpt als we de kwaliteitsreflecties verbinden met projecten als ‘Wil je er voor me zijn?’ en ‘Meekoersen’. Deze projecten gaan over
oprechte aandacht voor cliënten en hoe we zeggenschap organiseren op onze locaties.
Binnen het programma ‘Samen werken aan Kwaliteit’ hebben we verder gewerkt aan:
• het ontwikkelen van de leeractiviteiten voor begeleiders voor de kwaliteitsreflectie en ‘Dit vind ik
ervan!’ (zie H4)
• het verbeteren van de gespreksleidraad en het format voor de kwaliteitsreflectie door de opbouw af
te stemmen op die van het kwaliteitsrapport en meer verbinding te leggen met zorgprogramma’s en
leerlijnen voor specifieke doelgroepen. Teams ervaren dit laatste als een flinke verbetering.
We willen de gespreksleidraad steeds verder verbeteren. Onze professionele kennis over behandeling aan
specifieke doelgroepen willen we via de gespreksleidraad toepasbaar maken voor teams bij hun reflectie
op kwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan inzichten die we opdoen uit wetenschappelijk onderzoek, de
kennisketens en academische werkplaatsen. Zo helpen we teams om te reflecteren op kwaliteit van zorg.

Wat staat ons te doen?
• Volledige invoering van de kwaliteitscyclus: teams op alle niveaus doen minimaal twee keer per jaar
een kwaliteitsreflectie en evalueren verbeterpunten elk kwartaal
• Stimuleren afname leeractiviteiten kwaliteitsreflectie en ‘Dit vind ik ervan!’
• Stimuleren gebruik dashboard Kwaliteit, te beginnen met de uitkomsten ‘Dit vind ik ervan!’
• Versterken perspectief cliënten en verwanten bij de kwaliteitsreflecties. Uitkomsten van de
kwaliteitsreflecties op regio- en organisatieniveau bespreken we met de (regionale) cliëntenraad.

Methodisch en cyclisch werken: één integrale kwaliteitscyclus
Methodisch werken is werken volgens de leercyclus Plan-Do-Reflect-Act en is bewezen effectief. We
doen dit voor onze cliënten en vragen dat ook van zorg-, regio- en alle teams op concernniveau.
Zo bouwen we ons ‘Kwaliteitsrapport’ op vanuit de driehoek en (gebundelde) inzichten uit de kwaliteitsreflecties. Tenminste eens per jaar stellen we onze plannen waar nodig bij. En per kwartaal evalueren
en monitoren we de voortgang. Een heldere samenhang is nodig met alle andere jaarcyclusactiviteiten,
zoals de team-, regio- en organisatiejaarplannen. Zo werken we vanuit de bedoeling en
voorkomen we dubbel werk. Dit is uitgewerkt in onze integrale kwaliteitscyclus.

Dit hebben we gedaan/wat zien we?
Met het programma ‘Samen werken aan Kwaliteit’ hebben we in 2021 een flinke impuls gegeven aan
kwaliteitsreflecties op alle niveaus in de organisatie, dus ook op regio- en organisatieniveau.
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4.1 Cliëntervaring en -tevredenheid
< terug naar hoofdstuk

Zo willen we werken
‘Dit vind ik ervan!’
Wat vinden cliënten en hun verwanten belangrijk als het gaat om een goed leven? Sluit onze zorg hier
goed op aan? Om dat te weten te komen, gebruiken we de aanpak ‘Dit vind ik ervan!’ (DVIE). Kern van de
aanpak is de onderzoekende dialoog: met een open houding ondersteunt de persoonlijk begeleider de
cliënt bij zijn onderzoek naar wat voor hem belangrijk voor een goed leven.

De aanpak DVIE is onderdeel van de methodische cyclus: de uitkomsten van het gesprek legt de persoonlijk begeleider samen met de cliënt vast in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Per besproken
thema noteert de medewerker de kern van de dialoog, de ervaringsscore die de cliënt geeft, of de cliënt
verandering wenst en welk van de besproken thema’s de cliënt belangrijk vindt. Bij de planbespreking en
tussentijdse evaluaties kijken cliënt en persoonlijk begeleider samen of het plan hier goed op aansluit, of
dat het plan aangepast moet worden.
Beoordeling cliënttevredenheid
Aanvullend op DVIE gebruiken we de volgende cliëntbeoordelingen om onze zorg te kunnen verbeteren:
• cliënttevredenheid
• uitkomsten van de exitvragenlijst
• Zorgkaart Nederland.

Dit hebben we gedaan/wat zien we?
Er is nog winst te behalen op het percentage (64%) cliënten bij wie de uitkomsten van het DVIE-gesprek
is vastgelegd. Medewerkers ervaren DVIE vaak nog als lijstje in plaats van hulpmiddel voor een open en
onderzoekend gesprek met cliënten over wat voor hen belangrijk is. De leeractiviteit DVIE helpt
medewerkers ook om de uitkomsten van deze gesprekken beter te benutten voor het plan van de cliënt
of bij de kwaliteitsreflecties. Ook het terugdringen van verzuim bij medewerkers zal naar verwachting
bijdragen aan meer DVIE-gesprekken met cliënten. Door de ervaren werkdruk blijft dit gesprek nu soms
achterwege.
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4.2 Persoonsgerichte zorg
< terug naar hoofdstuk

Zo willen we werken
We begeleiden onze cliënten in het maken van eigen keuzes. Daarvoor sluiten we aan bij hun behoeften
en mogelijkheden. Verwanten kennen onze cliënten het beste, daarom ondersteunen we onze cliënten
samen met hen. Afspraken over de zorg leggen we dan ook samen vast in het plan. Cliënten en verwanten kunnen deze informatie bekijken via mijnCaress.
Elke cliënt heeft een begeleidingsteam met begeleiders, de manager zorg en de gedragswetenschapper,
waar nodig aangevuld met andere disciplines zoals arts, logopedist of fysiotherapeut en vrijwilligers. De
persoonlijk begeleider is verantwoordelijk voor het opstellen, evalueren en zo nodig bijstellen van het
plan. Hij doet dit samen met het team.

Doorontwikkelen zorgprogramma’s
Beide ontwikkelingen vragen om doorontwikkeling van het basisprogramma en de zorgprogramma’s
voor onze cliënten. Er is een ‘verzwaring’ van het basisprogramma nodig, gebaseerd op de definitie van
moeilijk verstaanbaar gedrag. De zorgprogramma’s zijn aanvullend op dit basisprogramma en beschrijven
hoe we de begeleiding en zorg voor de specifieke doelgroep inrichten. Eind 2022 is deze doorontwikkeling
afgerond. We verwachten daarmee meer recht te doen aan de toename van de zorgvraag van cliënten die
intensieve zorg en/of begeleiding nodig hebben in combinatie met een hoge mate van contextgevoeligheid.

Onze zorgprogramma’s voor specifieke cliëntgroepen en de kwaliteitskaders van de betrokken behandeldisciplines zijn richtinggevend. We zetten onze professionele expertise in om een passend antwoord te
geven op de uiteenlopende hulpvragen van onze cliënten. Zo werken we aan persoonsgerichte zorg.

Dit hebben we gedaan/wat zien we?
In 2021 is het percentage cliënten met een actueel plan gestegen van 78 naar 84%. Ook het percentage
cliënten dat heeft ingestemd met hun plan steeg, van 51 naar 58%. Ondanks de opwaartse trend is er verdere verbetering mogelijk. De norm is dat elke cliënt een actueel plan heeft waarmee hij heeft ingestemd.
Om dit te bereiken is het nodig dat we meer het gesprek voeren met medewerkers over ‘het waarom’ van
een actueel plan.
Intensieve zorg
Het aantal cliënten dat intensieve zorg en/of begeleiding nodig heeft neemt toe. Zij zijn vaak extra gevoelig voor de context. Door de Werktafel Complexe Zorg zijn bouwstenen ontwikkeld om de zorg voor
hen zo goed mogelijk in te richten. Een passende context, vakbekwame medewerkers, een goede ondersteuningsstructuur en een gezonde bedrijfsvoering zijn daarbij sleutelbegrippen.
Daarnaast is kennis over moeilijk verstaanbaar gedrag binnen de gehele organisatie en voor alle doelgroepen nodig. Want onder andere uit literatuuronderzoek blijkt dat er bij heel veel cliënten sprake kan
zijn van bijkomend moeilijk verstaanbaar gedrag en een hoge contextgevoeligheid.
Daarnaast ontwikkelen we specifieke thema’s verder, zoals middelengebruik en seksualiteit.
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4.3 Cliëntvrijheid en -veiligheid
< terug naar hoofdstuk

Zo willen we werken
Cliënten zijn voor een goed leven sterk afhankelijk van degenen die hen begeleiden. De uitdaging voor
medewerkers is het vinden van een balans tussen veiligheid, bescherming en de vrijheid voor cliënten
om zelf hun leven in te richten. Samenwerken in de driehoek cliënt-zorgprofessional-verwant is onze
basis. Veiligheidsrisico’s wegen we daarom altijd goed samen af. Toch zijn er soms incidenten. We zorgen daarom voor een open en veilige cultuur waarin het vanzelfsprekend is om incidenten met elkaar te
bespreken en ervan te leren. Dat doen we tijdens de kwaliteitsreflecties samen met cliënten en verwanten en op alle niveaus in de organisatie.
Onvrijwillige zorg
We willen dat cliënten een zo gewoon mogelijk leven leiden en zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Soms ontstaat er door de beperking van de cliënt een gevaarlijke situatie voor hem of voor een ander.
Als er echt geen andere oplossing is, bieden we zorg waar de cliënt zich tegen verzet. Dit is onvrijwillige
zorg.
Bij goede zorg maken we steeds de afweging tussen de vrijheid voor cliënten om zelf hun leven in te
richten en veiligheid en bescherming van cliënten én medewerkers. Dit vraagt om maatwerk. Want de
hulpvraag en de omgeving van cliënten verandert continu. Het gesprek over goede én veilige zorg voeren
we in de driehoek cliënt-zorgprofessional-verwant. Methodisch werken volgens de Wet zorg en dwang
helpt ons daarbij.
Leren van incidenten, meldingen en klachten
Alle medewerkers kunnen een incident registreren in ons incidentvolgsysteem. Ook cliënten, verwanten, vrijwilligers en anderen kunnen via de medewerker een melding doen. Van elk incident of calamiteit
onderzoeken we de oorzaak en wat we in het vervolg beter kunnen doen om herhaling te voorkomen. Dit
geldt ook voor klachten. Door deze bevindingen met elkaar te delen, zorgen we voor een open en veilige
meldcultuur. Zo leren we samen van wat fout gaat en zorgen we voor een veilige woon-, werk- en behandelomgeving voor iedereen.

Dit hebben we gedaan/wat zien we?
Onvrijwillige zorg
De verdere implementatie van de Wzd heeft geleid tot extra bewustwording bij medewerkers over onvrijwillige zorg en het zoeken naar alternatieven. Tegelijkertijd leidt het uitvoeren van de Wzd ook tot dilemma’s. Wat weegt wanneer zwaarder: de vrijheid van de cliënt of veiligheid van cliënt en/of medewerker?
Hoe vinden we alternatieven voor onvrijwillige zorg? En hoe gaan we om met de administratieve last bij
het registreren van onvrijwillige zorg?

44

Teams werken met methoden die hen daarbij ondersteunen. Bijvoorbeeld Triple C, Samen Houvast,
moreel beraad of het project ‘Ik laat je niet alleen’ (over het terugdringen van afzonderingen). Ook delen
teams hun ervaringen en best practices tijdens casuïstiekbesprekingen en kwaliteitsreflecties. Daarbij
kunnen zij altijd een beroep doen op deskundigen van de expertiseteams voor onvrijwillige zorg, eten
en drinken, slaap of valpreventie. Of zij haalden externe expertise bij het Centrum voor Consultatie en
Expertise.
Huidige onvrijwillige zorg
Eind 2021 werd bij 16% van de cliënten van ‘s Heeren Loo een of meerdere maatregelen onvrijwillige zorg
toegepast. Beperken bewegingsvrijheid komt het vaakst voor en daarvan het meest fysieke fixatie. Dit betekent het vastpakken of vasthouden van een cliënt (en niet om toepassing van onrustbanden, dat sinds
2020 niet meer gebeurt binnen ’s Heeren Loo). De meeste fysieke fixatie vindt plaats op de zorgparken en
dan vooral bij doelgroepen Kind&Jeugd, MVG en LVB. De zorg aan deze doelgroepen wordt complexer.
Personeelswisselingen binnen teams (verloop, verzuim, inval/flexkrachten) spelen een rol bij de toepassing van fixatie. Mogelijk is de verschuiving naar fysieke fixatie een gevolg van de nadruk op het afbouwen van insluiten/afzonderen in de afgelopen jaren.

Een andere veel toegepaste maatregel is gesloten deuren. Dat gaat om slaapkamerdeuren (met name in
de nacht), de voordeur, kastdeuren (beperken inrichten eigen leven) en andere deuren binnen de locatie.
Dit komt voor bij alle doelgroepen en soorten locaties. We willen kritisch blijven kijken naar waarom een
deur wordt afgesloten. Dit vraagt nog verdere bewustwording. Hoe je op een locatie voorraad en gevaarlijke spullen bewaart, is ook van invloed. Daarnaast speelt het gebouw zelf een rol. Zo heeft Vastgoed
bewust gekeken naar slimme nieuwbouwconcepten om de vrijheid van cliënten te vergroten.
Leren van incidenten, meldingen en klachten
Bij incidenten, meldingen bij de inspectie, PRISMA-onderzoeken en klachten valt op dat meldingen over
agressie en grensoverschrijdend gedrag van cliënten naar medewerkers het meest voorkomen. Op
nummer twee staan medicatiefouten.

Regelmatig agressie in de zorgrelatie is ook een landelijk beeld. Dit levert onveilige en soms gevaarlijke
situaties op. Binnen ’s Heeren Loo wordt bij een groot deel van de agressie-incidenten uiteindelijk fixatie
toegepast.Dit willen we voorkomen. Daarom ondersteunen we onze medewerkers in het voorkomen van
escalatie van gedrag bij cliënten. Zo weten we dat agressie vaker voorkomt bij veel wisselende gezichten
op de groep, het niet nakomen van afspraken of het onvoldoende werken volgens de Triple C methodiek.
Door deze zaken te verbeteren, zorgen we voor een veilige omgeving voor cliënten én medewerkers.
Stabiele teams
Incidenten en meldingen komen vaker voor bij onderbezetting en inzet van invalkrachten. Hun competenties en de zorgvraag van cliënten matchen niet altijd. Ook zijn ZZP’ers niet altijd op de hoogte van
begeleidingsafspraken, beleid en protocollen. Door de krappe arbeidsmarkt blijven we echter aangewezen
op ZZP’ers. We moeten zorgen dat zij snel hun weg weten te vinden. Ook investeren we in het behouden
van medewerkers binnen het programma ‘Bezetting op orde’.
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Vakbekwame medewerkers
Het werken volgens de methodische cyclus draagt bij aan veilig werken. Het helpt incidenten en
meldingen voorkomen door medewerkers beter toe te rusten in het methodisch werken. Ook het in het
team reflecteren op het (eigen) handelen helpt. Door afspraken te maken én uit te voeren kunnen we
herhaling van incidenten voorkomen of naar alternatieven voor onvrijwillige zorg zoeken.
Trainingen zoals Samen Houvast helpen in het voorkomen van escalaties in gedrag van cliënten.
Incidenten en meldingen komen vaker voor wanneer medewerkers (nog) niet over de specifieke
deskundigheid beschikken die de steeds complexere zorgvraag van hen vraagt.
Integrale veiligheid
Een veilige omgeving voor cliënten en medewerkers is belangrijk voor een goed leven en mooi werk.
Met het project Integrale veiligheid investeren we in een integrale aanpak van alle aspecten van veiligheid, zoals sociale en fysieke veiligheid voor cliënten en medewerkers. Hiervoor werken Advisium, HR,
vastgoed en het SSC samen. Zo kunnen we elkaars expertise versterken en voorkomen we dat we zaken
dubbel doen.
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4.4 Betrokken en vakbekwame
medewerkers en teams

< terug naar hoofdstuk

Dit hebben we gedaan/wat zien we?
Teamontwikkeling
In 2021 is in elke regio het functieprofiel van manager zorg geïntroduceerd zodat zij hun team beter kunnen ondersteunen bij het werken aan de drie beloftes van ’s Heeren Loo. De managers zijn hiervoor opgeleid. Ook hebben teamcoaches hen ondersteund in de betere samenwerking binnen het team. In 2022 ligt
het accent bij het implementeren van nieuwe functiebeschrijvingen voor begeleiders in zorgteams om
de ondersteuningsstructuur verder vorm te geven.
Bezetting in teams
Het hebben van vaste gezichten in de dagelijks begeleiding is belangrijk voor onze cliënten. Dat draagt
bij aan een goed leven. Daarom is het op orde krijgen van de bezetting in de teams een speerpunt. Dit is
lastig vanwege de krappe arbeidsmarkt en het hoge verzuim onder medewerkers door corona. We willen
nieuwe medewerkers blijven aantrekken en onze vaste medewerkers behouden.

Dit doen we vanuit het programma ‘Bezetting op orde’ door:
•	Persoonsgericht werken: de vraag van de cliënt en de behoefte van de medewerker (tijd, locatie en
soort werk) is daarbij leidend
•	Vernieuwen van het functiehuis, zodat voor medewerkers duidelijker wordt wat van hun functie of
rol wordt verwacht
•	Campagnes om medewerkers voor cliënten met een complexe zorgvraag te behouden. Deze
medewerkers stromen vaak uit na twee jaar
•	Met het programma ‘Wegwijs’ willen we nieuwe medewerkers een warm welkom bieden én leidinggevenden ondersteunen om hen in te werken. In 2021 hebben we een vereenvoudigd medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) gedaan in een aantal regio’s. Daarnaast hebben we het MTO opnieuw
vormgegeven: de Mooi Werk Meter.

Focus voor 2022 is om medewerkers de gelegenheid te geven om een passend leeraanbod te volgen. Dat
lijkt te lukken. Het aantal aanvragen voor leeractiviteiten ligt voor 2022 aanmerkelijk hoger dan in
voorgaande jaren.
Focus op praktijkgestuurd leren
We stellen de zorgvraag van de cliënt en de eigen regie van studenten voorop bij praktijkgestuurd leren.
Uit hun ervaringen in het dagelijks werk komen leervragen voort. Omdat er in de zorgsector te weinig
gediplomeerde zorgmedewerkers beschikbaar zijn groeit de vraag om opleiding. Het is een uitdaging om
een goed gebalanceerde instroom van medewerkers te realiseren. In 2021 waren er 1.843 begeleiders in
opleiding mbo en hbo (BBL), waarvan 276 begeleiders via maatwerkroutes (mbo-certificaten/coronabanen)
en 647 stagiairs mbo en hbo (BOL).
Vitaliteit
Elke regio heeft een plan om de vitaliteit van medewerkers te bevorderen. Voor een duurzame inzetbaarheid van medewerkers, maken we goede afspraken over thuis en op locatie werken en over een goede
balans tussen werken en privé. Dit noemen we Duurzaam en Activiteit Gerelateerd Werken (DAGW). Ook
werken we aan een veilige werkomgeving voor medewerkers.

Leren en ontwikkelen
In 2021 is een nieuw leermanagementsysteem ingevoerd om medewerkers nog beter te ondersteunen in
hun ontwikkeling. We bieden leerlijnen aan over onze belangrijkste doelgroepen: Basisprogramma, Niet
Aangeboren Hersenletsel, Licht Verstandelijk Beperkt, Moeilijk Verstaanbaar Gedrag, Ernstig Meervoudig
Beperkt, Ouderen en Kind & Jeugd. Binnen onze leerlijnen leggen wij de verbinding tussen inhoud (zorgprofessionals), gedrag (medewerkers) en leercultuur (praktijkleren). Verder bieden we een breed palet
aan trainingen voor medewerkers om bevoegd voor en bekwaam te blijven in hun werk. Op verzoek van
regio’s is de leergang managers zorg, leergang didactiek en leeractiviteiten rond vitaliteit ontwikkeld.
Ook ontwikkelde de Academie verdiepende leeractiviteiten op bestaande leerlijnen, bijvoorbeeld over
motiverende gespreksvoering, middelengebruik, opvoeding en dementie.

In 2021 werden 4.720 leeractiviteiten gevolgd. Het opleidingsbudget voor met name het zorgpersoneel
bleef deels onbenut, onder andere door corona. Tegelijkertijd nam het aantal gevolgde leeractiviteiten
toe ten opzichte van 2020. Toen zijn er 3375 leeractiviteiten gevolgd. Dit komt omdat er in 2021 online
alternatieven voor leeractiviteiten zijn ontwikkeld, die ook tijdens coronamaatregelen konden doorgaan.
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5.1 Reflectie medezeggenschapsraad
< terug naar hoofdstuk

5.1.1 Reflectie centrale cliëntenraad
Reflecteren en ‘Dit vind ik ervan!’
De centrale cliëntenraad merkt op dat er een stijging is van het aantal reflecties en het gebruik van ‘Dit
vind ik ervan!’. Deze stijging is niet significant te noemen. Wat zijn oorzaken van deze minimale stijging?
Corona, verloop van medewerkers of onvoldoende betrekken van verwanten? Wat gaat ’s Heeren Loo
doen om cliënttevredenheid en kwaliteit vollediger in kaart te brengen?
Informele zorg
De centrale cliëntenraad is van mening dat de informele zorg niet goed van de grond komt en ook niet
zo belangrijk gevonden lijkt te worden, terwijl het eigenlijk een impuls nodig heeft. Het stimuleren van
informele zorg mag meer prominente aandacht krijgen.
Binding van verwanten in de driehoek
De centrale cliëntenraad is voorstander van een algemene introductie van ’s Heeren Loo en introductie
van de locatie voor verwanten. Door bijvoorbeeld verwantendagen of locatie-overleggen te organiseren.
Op deze manier is er meer binding van en met verwanten. Verwanten willen weten wie de groepsleiding
is, hoe het ‘reilen en zeilen’ op de locatie gaat en wie eindverantwoordelijk/aanspreekbaar is als manager
zorg.
Rol regionale cliëntenraden
De rol van de regionale cliëntenraden bij het bespreken van kwaliteitsreflecties en incidentenrapporten
(wat zijn verbeterpunten en hoe is de kwaliteit ervaren) mag groter. De centrale cliëntenraad draagt dit
graag aan als verbeterpunt. Een suggestie is om het onderwerp kwaliteit als vast agendapunt te agenderen in het overleg met de regiodirecteur. En wellicht kan een leergang kwaliteitsreflectie aangeboden
worden aan leden van regionale cliëntenraden.
Mooi werk voor medewerkers
Wees kritisch naar wat een medewerker echt moet doen aan administratieve taken en rapportage.
Medewerkers willen goede zorg aan cliënten geven. Zorg voor nieuwe impulsen, of creëer deze om
medewerker te behouden en uit te blijven dagen. Als een medewerker mooi werk heeft dan profiteert de
cliënt daar zeker van.

5.1.2 Reflectie centrale ondernemingsraad
Kwaliteitsreflecties voor verbeteren kwaliteit
De centrale ondernemingsraad (COR) vindt het het allerbelangrijkste dat kwaliteitsreflecties bijdragen
aan het verbeteren van kwaliteit van zorg. Ze moeten niet een nieuw afvinklijstje worden. Goed aansluiten bij het dagelijks werk van professionals is dan een voorwaarde. Bijvoorbeeld door reflectie op
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het toepassen van methodieken te stimuleren: wat gaat goed, wat kan beter en lukt het om voorgenomen
verbeteracties uit te voeren? De gespreksleidraad voor teams kan hierin ondersteunend zijn.
Cliënten en verwanten betrekken
Ook moeten cliënten en verwanten goed worden betrokken bij de kwaliteitsreflecties. Net als bij de
bespreking van de uitkomsten ervan op regio- en organisatieniveau. Sturing hierop is wenselijk. Zelf wil
de COR graag goed de hoogte gehouden worden van de uitkomsten van de kwaliteitsreflecties. Zo wordt
kwaliteit een terugkerend onderwerp, in plaats van een jaarlijks reflectiemoment over het kwaliteitsrapport.
Programma Samenwerken aan kwaliteit
De COR is positief over het programma ‘Samen werken aan Kwaliteit’, waarin regio’s zelf aan de slag gaan
met implementatie van de kwaliteitsreflecties. Om te monitoren in hoeverre het teams lukt om hier tijd
voor te maken, zouden teams kunnen tijdschrijven met de zogeheten DUS-code.

5.1.3 Reflectie raad van toezicht
2021 was opnieuw een zwaar en uitdagend jaar voor cliënten, medewerkers en verwanten. De dreiging
van corona, de aanhoudende beperkende maatregelen en erbij behorende onzekerheid vroegen om veel
aanpassingsvermogen en veerkracht. Dit is een groot compliment waard.
Continu verbeteren
Inhoudelijk is met veel inzet en commitment gewerkt aan de drie beloftes waar ’s Heeren Loo voor staat:
een goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en een duurzaam gezonde organisatie. Het
voorliggende kwaliteitsverslag laat op een systematische manier zien welke resultaten nagestreefd zijn,
welke resultaten behaald zijn en welke uitdagingen er nog liggen. Sterk is ook de combinatie van ‘tellen
en vertellen’ bij het beschrijven van de resultaten.
Kenmerkend voor ’s Heeren Loo is de ambitie om continu te willen blijven verbeteren en dit proces ook
gestructureerd op te pakken. Moeilijk hierbij blijft om alle regio’s, locaties, teams en individuele medewerkers te bereiken en samen stappen te zetten.
Implementatie methodisch werken kost tijd
Bij sturen op kwaliteit is het accent gelegd op leren in plaats van controle en verantwoorden, én op methodisch werken. Beide vragen een specifieke attitude, gedrag en handelen die tot in de haarvaten van de
organisatie moeten doordringen. Implementatie kost tijd en vraagt blijvende aandacht van management
en bestuur. Ook scholing is nodig om medewerkers voldoende toe te rusten om mee te kunnen doen. De
teamreflecties die steeds meer en beter vorm krijgen in de regio’s en op locaties kunnen hier een waardevolle bijdrage aan leveren. Sturen op kwaliteit vraagt ook geduld omdat het altijd langzamer lijkt te gaan
dan men vooraf wil. De inzet om cliënten en verwanten nadrukkelijker erbij te betrekken, kan het een
gezamenlijk leer- en ontwikkeltraject maken, waarbij het samen bezig zijn al bijdraagt aan een goed leven
en mooi werk.
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Aansluiten bij individuele wensen cliënten
Een goed leven betekent niet voor alle cliënten hetzelfde. Aansluiten bij de individuele wensen en
behoeften binnen de kaders van de mogelijkheden van de organisatie blijft een uitdaging die binnen de
driehoek besproken wordt. ‘Dit vind ik ervan!’ wordt al veel gebruikt, maar kan ook nog meer gebruikt
worden om het goede gesprek samen te voeren en persoonsgerichte zorg vorm te geven. Leren en
methodisch werken kunnen hier hand in hand gaan. Door corona zijn, bijvoorbeeld in de dagbesteding,
ook nieuwe inzichten ontstaan die bijdragen aan het verbeteren van de zorg voor (specifieke groepen)
cliënten.
Onvrijwillige zorg teruggedrongen
De werkbezoeken van de commissie zorg van de raad van toezicht door coronarestricties konden in 2021
niet plaatsvinden zoals gepland. Toch is via digitale bijeenkomsten contact gehouden, en gedeeltelijk
inzicht verkregen in het werken op locaties. Extra aandacht heeft de implementatie van de Wet zorg en
dwang gekregen. Over de jaren is het toepassen van onvrijwillige zorg binnen ’s Heeren Loo teruggedrongen. Dit is een compliment waard. Steeds vaker vinden medewerkers andere manieren om escalatie voor
te zijn. Jongere cliënten vertelden ons hoe beschikbare sportfaciliteiten op het terrein konden helpen om
rust te vinden op spannende momenten.
Bezetting is een uitdaging
Voldoende bekwaam en inzetbaar personeel was in 2021 een extra uitdaging door corona en het ermee
gepaard gaande hoge ziekteverzuim. Tijd en ruimte om als medewerker, team en organisatie te kunnen
herstellen is belangrijk voor de kwaliteit van zorg. Tegelijk zit hier een spanningsveld door de schaarste
van personeel. Dit vraagt ook in de toekomst om nieuwe manieren van werken in de driehoek. Een mooie
uitdaging om in 2022 op door te gaan.

Als raad van toezicht waarderen wij de manier waarop het bestuur, de regiodirecteuren en Advisium ons,
ondanks corona, hebben geïnformeerd en aangesloten gehouden via de (digitale) middelen die ons ter
beschikking stonden. We zijn onder de indruk van de wijze waarop de hele organisatie, inclusief vrijwilligers, cliënten en verwanten met deze crisis zijn omgegaan.
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‘s Heeren Loo
’s Heeren Loo helpt mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking of
andere beperkingen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. We helpen hen het beste
antwoord te vinden op de grote en kleine vragen die voor hen belangrijk zijn. Met lichte
zorg waar het kan, en (tijdelijk) intensieve zorg als het nodig is. Dichtbij, bij voorkeur
bij mensen thuis en altijd samen met familie en verwijzers. Met meer dan 130 jaar aan
kennis en ervaring uit de praktijk en uit ons wetenschappelijke onderzoek zijn we
bovendien een waardevolle gesprekspartner voor iedereen die werkt met mensen met
een beperking. Zo helpen we cliënten én verwijzers verder.

