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Wat staat er in dit kwaliteitsrapport?
Dit kwaliteitsrapport gaat over de ondersteuning van ’s Heeren Loo aan cliënten in 2020.

Daarbij is de samenwerking tussen cliënt, verwant en medewerker heel belangrijk.
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werken

De kwaliteit van zorg is goed als:

Samen werken aan kwaliteit

• begeleiders goed naar de cliënt luisteren
• begeleiders weten wat een goed leven is voor de cliënt
• ze de cliënt helpen bij wat hij belangrijk vindt
• de cliënt zich veilig voelt bij zijn begeleiders
• de cliënt goed afspraken kan maken met zijn begeleiders
• en deze afspraken in zijn plan staan
• de cliënt, zijn begeleiders en verwanten goed samenwerken
• begeleiders genoeg vakkennis hebben

1. Waar gaat dit rapport over?

• de client kan meepraten over de ondersteuning op zijn locatie
• begeleiders goed samenwerken

schrijven

2020
In dit rapport beschrijven we hoe de ondersteuning aan cliënten was in 2020.

De samenwerking tussen cliënt, verwant en begeleiders is daarbij belangrijk.

Dit wordt ook wel kwaliteit van zorg genoemd.

We werken samen aan de drie beloftes:

Het rapport is volgens de afspraak met het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.

• een goed leven voor cliënten
• mooi werk voor medewerkers

groep

• een duurzame gezonde organisatie.

Voor het rapport vragen we de mening van cliënten over hun ondersteuning.
Dat doen we door aan cliënten en verwanten te vragen wat ze belangrijk vinden.

Zo kunnen we de kwaliteit van zorg steeds verder verbeteren.
We vertellen in dit rapport hoe we dat willen doen.
En we doen het door te kijken of we dingen goed gedaan hebben.
Ook leren we van dingen die niet zo goed gingen.
Zo verbeteren we samen de kwaliteit van onze ondersteuning aan cliënten.
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denken

2019
Voor dit rapport hebben we naar de volgende dingen gekeken:
• de verslagen van de teamreflecties
• de jaarplannen

2. Stilstaan bij Corona

• onderzoeken
• de klachten.

2020
In 2020 heeft iedereen last gehad van de coronacrisis.

Ook hebben we gepraat met medewerkers van ’s Heeren Loo en met leden van de verwantenraad.

dicht

bezoek

En vooral van alle maatregelen om geen corona te krijgen:
• In de eerste golf, in maart, ging de dagbesteding dicht.
• De meeste cliënten kregen geen bezoek.
• Cliënten die besmet waren met het coronavirus moesten op hun kamer blijven.
hoeveelheden

Cijfers over het coronavirus
• 1.751 cliënten van de 14.000 cliënten kregen corona.
• 2.995 medewerkers van de 17.000 medewerkers kregen corona.
• 21 cliënten zijn overleden door corona.
Het echte aantal besmettingen is misschien hoger.
Want in het begin van de coronacrisis werd niet altijd getest.
Een crisisteam zorgde voor informatie over corona en de maatregelen.
Daardoor zijn er minder besmettingen geweest.
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aan tafel werken

pictogram

Wat hebben we geleerd van de coronacrisis?
• We weten nu veel over het coronavirus en wat we moeten doen.
• Dagbesteding in huis is fijn voor sommige cliënten, voor anderen juist niet.
Dit willen we per cliënt gaan bekijken.

Communicatie
Het is belangrijk om goed met elkaar te blijven praten.
We moeten maatregelen goed uitleggen aan cliënten en verwanten.
Voor cliënten is informatie gemaakt in begrijpelijke taal en met pictogrammen.

• We werkten soms niet goed samen in de driehoek.
Het gesprek met verwanten kan beter.
• We kunnen goed werken met videobellen.
Ook bij de behandelingen van Advisium.
• De leefwereld van cliënten en begeleiders werd kleiner.
Voor sommige cliënten was dat prettig en rustig.
Misschien moeten we voor meer rust zorgen voor deze cliënten.

Medezeggenschap
In het begin mochten cliëntenraden niet meepraten over de maatregelen.
Wel konden de cliëntenraden meedenken.
Ook waren er gesprekken met de regiodirecteuren.
bezoek

Later praatten de cliëntenraden wel mee.
Bijvoorbeeld over bezoek en dagbesteding.
De samenwerking ging toen goed.
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3. Sturen op kwaliteit

4. Cliëntervaring en cliënttevredenheid

We werken samen met cliënt aan de kwaliteit van zorg.

leven

Dus samen met zijn begeleider, de manager zorg en zijn behandelaar.
Hier samen over praten noemen we kwaliteitsreflecties.
Wat vinden cliënten en verwanten belangrijk voor een goed leven?

denken

En helpen we hen hier goed bij?
Hierover praat de persoonlijk begeleider met cliënten en verwanten.
We praten dan over:

gesprek

• Doen we de goede dingen voor de cliënt?

!

?

• Doen we die dingen goed?
• Kunnen we leren van dingen die nog niet goed gaan?
• Welke afspraken maakt het team om dingen te verbeteren?

Hij doet dat met de vragen van ‘Dit vind ik ervan!’ (DVIE).
De cliënt vertelt dan wat hij belangrijk vindt en wat hij wil.
barbecue

De antwoorden kunnen we gebruiken tijdens kwaliteitsreflecties.
gesprek

We moeten meer naar de mening van cliënten en verwanten luisteren.
We kunnen hun mening over de ondersteuning te weten komen met:
• De aanpak ‘Dit vind ik ervan!’ (DVIE)

Wat zien we?

• Gesprekken met cliënten en verwanten tijdens een bespreking of een barbecue.

Door de coronacrisis zijn er weinig DVIE-gesprekken geweest.

Regio’s willen graag dat de reflecties eenvoudiger worden.

Wel is er gepraat met cliënten en verwanten over de coronamaatregelen.

En ze willen dat de reflecties overal op dezelfde manier gaan.

En over wat zij van de maatregelen vonden.

We gaan managers zorg leren om deze besprekingen te begeleiden.

Sommige cliënten kunnen niet praten.
Dan is de aanpak ‘Ik toon’ een manier om wensen duidelijk te maken.
Deze aanpak wordt nog niet gebruikt.
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Persoonlijk begeleiders moeten de vragen in DVIE beter gebruiken.
Leerbegeleiders gaan begeleiders hierbij helpen.

5. Plan en zorgafspraken

Er waren al 4 leerbegeleiders bij ’s Heeren Loo.
In 2020 zijn er 18 nieuwe leerbegeleiders bij gekomen.

?

Zij krijgen nog een opleiding.
Want dat kon nog niet door de coronacrisis.

1

2
3

We begeleiden de cliënt bij het maken van zijn eigen keuzes.
Dit doen we samen met zijn verwanten.
Want zij kennen de cliënt het beste.

Wat gaan we doen?

Afspraken over de zorg en ondersteuning leggen we vast in het plan.

• We zorgen dat begeleiders DVIE beter gaan gebruiken.
• De manager zorg praat met het team over de uitkomsten van de DVIE-gesprekken.
Hij doet dat tijdens de kwaliteitsreflecties op de locaties.
• 18 nieuwe leerbegeleiders krijgen een opleiding in 2021.
Daarna gaan zij begeleiders trainen in DVIE.

Wat zien we?
werken

Werken volgens het plan (methodisch werken)
Het methodisch werken kan beter.
Want in 2020 hadden minder cliënten een helemaal bijgewerkt plan.
groep

Ook hebben minder cliënten gezegd dat ze het eens zijn met hun plan.
Het is belangrijk dat planbesprekingen doorgaan, bijvoorbeeld digitaal.
Cliënten kunnen hun plan volgen en meelezen in MijnCaress.
Dit doen 5132 cliënten.
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6. Cliëntveiligheid en vrijheid

Zeggenschap en medezeggenschap

We willen cliënten zo veel mogelijk vrijheid geven.
Maar we willen ook dat cliënten en begeleiders zich veilig voelen.
Dat kan ingewikkeld zijn.
We werken steeds beter vanuit de doelen van de cliënt.
Dit versterkt de eigen regie van de cliënt.
Dit doen we met:

Begeleiders moeten soms ingrijpen.
Dat doen ze alleen als het echt niet anders kan.
Natuurlijk bespreken we dat met jou en jouw verwant.
In de nieuwe Wet zorg en dwang staat wat we dan moeten doen.

• ‘Dit vind ik ervan!”
• Het project ‘Wil jij er voor me zijn?’
Dit project wil meer aandacht voor goed luisteren naar de cliënt.
Het wordt bekender en in steeds meer regio’s gebruikt.
• Meer aandacht geven in de regio aan samenwerken in de driehoek.
• Het project ‘Meekoersen’ geeft aandacht aan de medezeggenschap.
groep

Melden en vervolg incidenten
Soms is iets onveilig of gevaarlijk.
Dit noemen we een incident.
Begeleiders moeten een incident melden op de computer in TriasWeb.
Daarna praten we over wat we van het incident kunnen leren.

Wat gaan we doen?

Zodat er minder incidenten zijn.

• Cliënten praten mee over hun doelen en hoe we er aan werken.

Soms doen we een uitgebreid Prisma-onderzoek.

• We gaan nog beter samenwerken in de driehoek.

Dan kijken we wat we anders hadden moeten doen.

• We werken verder aan projecten die zeggenschap en medezeggenschap verbeteren.

Zodat het incident niet was gebeurd.

Coronamaatregelen en vrijheid
De coronamaatregelen zorgden voor minder vrijheid voor iedereen.
Daarom hebben we veel gepraat over hoe we daar mee omgaan.
Daarbij hebben we goed op de Wet zorg en dwang gelet.
Soms waren cliënten boos over de coronamaatregelen.
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groep

?

!

Wat gaan we doen?

Klachten
Soms zijn cliënten en verwanten ontevreden over de ondersteuning.
Dan kunnen ze een klacht indienen.

werken

dokter

Dit jaar waren er 217 klachten.
Meestal bespreekt de klachtenfunctionaris in de regio de klacht.
• We gaan nog beter werken volgens de Wet zorg en dwang.
In elke regio komt een speciaal bureau met een arts en gedragswetenschappers.
Zij letten goed op dat we volgens deze wet werken.
• We gaan nog meer op veiligheid letten.

Wat weten we door de meldingen, onderzoeken en klachten?

?

?

• We zorgen dat incidenten gemeld worden in het meldsysteem TriasWeb.
• Door de coronacrisis was er soms niet genoeg personeel.
Daardoor was de ondersteuning soms niet goed.

• We gaan goed leren van meldingen, onderzoeken en klachten.
• We gaan nog meer leren over goede ondersteuning aan cliënten.

Want begeleiders werden niet goed ingewerkt.

Dit doen we door de zorgprogramma’s verder te verbeteren.

Begeleiders weten dan niet hoe ze moeten omgaan met moeilijke hulpvragen van cliënten.
Ook waren er vaak flexwerkers of uitzendkrachten op de locatie.

aan tafel werken

?
• We gaan de plannen uitvoeren om de crisiszorg te verbeteren.
• Voor elke cliënt gaan we kijken welke dagbesteding het beste is.
• Samenwerken in de driehoek kan beter.
• De opvang van medewerkers na een incident of akelige gebeurtenis kan beter.

Op de woning of in een dagbestedingslocatie.
• We gaan de plannen uitvoeren om de nachtzorg te verbeteren.

Dan krijgen ze later minder last van het incident.
• Bij nieuwe cliënten met moeilijke hulpvragen moeten we goed kijken in welke woning hij het beste past.
En we moeten goed kijken hoe de zorg zo veilig mogelijk kan zijn.
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werken

Door de coronacrisis hebben we ook veel geleerd:

7. Goede medewerkers en teams

• Medewerkers konden ook op andere plekken werken en daarvan leren.
• Medewerkers pasten zich snel aan aan de nieuwe situatie.
• Medewerkers konden oplossingen bedenken en hadden goede ideeën.
• Er was opvang voor medewerkers als het zij moeilijk hadden.

?

Dit is er nodig voor goede zorg:
• een team met medewerkers die goed samenwerken
• medewerkers die genoeg vakkennis hebben

Manager zorg

• medewerkers die mogen zijn zoals ze zijn

De manager zorg moet meer contact hebben met zijn teams.

• medewerkers die zich afvragen bij alles wat ze doen of cliënten en verwanten daar beter van worden

Hij hoeft aan minder teams leiding te geven.

• medewerkers die blijven leren en zelf keuzes maken.

Dan heeft hij meer tijd voor zijn teams.

We willen hen helpen om goed met hun vak bezig te zijn.

De manager zorg en de gedragswetenschapper werken meer samen.
Zij kijken samen of de ondersteuning goede kwaliteit heeft.

moe

dicht

De manager zorgt dat elke team kwaliteitsreflecties doet.
Een coach van de Academie kan daarbij helpen.

?

De coronacrisis
De coronacrisis was ook lastig voor medewerkers:
• Soms zorgden medewerkers voor cliënten die besmet waren met het virus.
• Soms waren er mensen in hun gezin of familie besmet.

Genoeg en goede medewerkers

• Soms moesten de medewerkers extra hard werken.

We zorgen voor genoeg medewerkers bij ’s Heeren Loo.

• Soms moesten ze ander werk doen of op andere locaties werken.

En voor medewerkers die langer bij ons blijven werken.

Bijvoorbeeld omdat de dagbesteding dicht ging.

1

2
3

Bij de Academie kunnen medewerkers blijven leren.
In het jaargesprek vertelt de medewerker welke trainingen hij wil doen.
Dit zijn trainingen om hun werk goed te kunnen doen.
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werken

groep

gezond gedrag

We zorgen dat medewerkers met plezier werken en zich gezond voelen.
Alleen dan kunnen zij zorgen dat cliënten zich fijn voelen.

8. Dit vinden anderen van ’s Heeren Loo

Ook zijn medewerkers dan minder vaak ziek.
Medewerkers kunnen trainingen volgen om prettig te kunnen werken.
Dat staat in het jaarplan van alle regio’s.

8.1 De Centrale Cliëntenraad, deelraad cliënten

Dit vindt de Centrale Cliëntenraad belangrijk:
• Begeleiders moeten goed naar cliënten luisteren.
• Cliënten moeten echt meedoen in het gesprek.
groep

‘Dit vind ik ervan!’
Zorg dat cliënten een klik hebben met de begeleider met wie ze het gesprek doen.
Zorg dat cliënten zich veilig voelen om hun mening te geven.
Laat cliënten en begeleiders samen het gesprek voorbereiden.
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schrijven

Dit kan beter
We moeten afspraken tussen cliënt en begeleider beter nakomen.

8.2 De Centrale Cliëntenraad, deelraad verwanten

We moeten opschrijven in het plan wat de cliënt belangrijk vindt.
Dan weten andere begeleiders dat ook.
dicht

Begeleiders moeten werken met de vragen van ‘Dit vind ik ervan!’.
Dan weten ze beter wat de cliënt belangrijk vindt.
groep

In het begin van de coronacrisis moesten locaties sluiten.
Weer open gaan in kleine stapjes was moeilijk.

?

Kwaliteitsreflecties
Cliënten weten niet altijd wat er besproken wordt in de kwaliteitsreflecties.
Dat is niet de bedoeling.
Iedereen moet meedoen.
De cliëntenraad en de directeur moeten praten over hoe dit beter kan.

Vaak werd er goed samengewerkt in de driehoek.

Dit past ook goed bij het project ‘Meekoersen’.

Soms waren cliënten of verwanten boos over de maatregelen.
Soms snapten cliënten of verwanten de maatregelen niet.

groep
werken

2019
Cliënten willen ook zelf regie nemen.
Zij willen hun stem en mening laten horen.

De punten uit het kwaliteitsverslag uit 2019 gelden nog steeds.

En ze willen leren hoe zij hun mening kunnen geven.

Daar moeten we aan blijven werken.

Bijvoorbeeld met trainingen van de Academie voor Zelfstandigheid.
notulen

Dit moet ook beter
Bespreek de kwaliteitsverslagen van de locaties regelmatig met de regionale cliëntenraad.
Zorg dat de kwaliteitsreflecties overal op dezelfde manier gaan.
Dan kunnen we beter van elkaar leren om te verbeteren.
Zorg dat iedereen de afspraken om te verbeteren nakomt.
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OR
Het samenwerken tussen regio’s gaat steeds beter.
Dit komt door de coronacrisis.
Zo kunnen we veel meer van elkaar leren.

8.3 De Centrale Ondernemingsraad
ongelijk

Dit vindt de ondernemingsraad over kwaliteitsreflecties
De kwaliteitsreflecties worden overal anders gedaan.
Hoe vaak een reflectie gedaan wordt, verschilt ook.
Een lijst met gesprekspunten en afspraken is handig.
3 / drie

De kwaliteitsreflecties moeten niet in de plaats komen van werkoverleggen.
De reflecties moeten iedere 3 maanden gebeuren.
Dat is lastig te plannen in de werkroosters.
werken

?

Begeleiders vinden het soms moeilijk om met elkaar te praten over wat beter moet in hun werk.

Niet iedereen heeft dat geleerd.
Daar moet aandacht voor komen.
Begeleiders vinden het soms spannend om met cliënten en verwanten over goede begeleiding te praten.
Het is belangrijk dat het team zich dan veilig voelt.
Weten wat cliënten vertellen in ‘Dit vind ik ervan!’ is een goed begin.
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8.4 Aveleijn

gesprek

groep

Leren van incidenten
We moeten teams helpen bij het leren van incidenten.
Dat kan door een training.
Cliënten moeten meedoen in het nagesprek.

Aveleijn is een organisatie die ook mensen met een beperking ondersteunt.

Zo leren we meer van elkaar.
Goede opvang na een incident is belangrijk.
Dat geldt voor iedereen die met het incident te maken heeft gehad.
Dan houd je er minder last van en kunnen we samen weer verder.
We hebben met mensen van Aveleijn gespraat over:
• werken met de nieuwe wet Zorg en Dwang
• leren van incidenten
• meedoen en leren van cliënten en verwanten
• het regelen van de teamgesprekken over kwaliteit

Je mening geven als cliënt

• de kwaliteitsverslagen van Aveleijn en ’s Heeren Loo.

Cliënten vinden het soms moeilijk om mee te doen in een bespreking.
Het helpt als zij voelen dat iedereen gelijk is en iedere mening telt.
Begeleiders moet niet te kinderlijk praten.
Cliënten zijn soms bang om hun mening te geven aan begeleiders.
Het helpt als begeleiders de cliënt vertrouwen geven.

Dit leerden we van de gesprekken met Aveleijn.
denken

?
Regio’s moeten meer meedoen bij beslissingen van de Cliëntenraad.

Werken met de Wet zorg en dwang
Meer mensen moeten kijken naar hoe we omgaan met de afspraken over de vrijheid van een cliënt.
Dan kunnen we beter bedenken of iets anders of minder kan.
Maar soms is het dan ook niet duidelijk wie wat doet.

Kwaliteitsreflecties
Laat cliënten en verwanten meer meedoen bij de kwaliteitsreflecties.
Maak duidelijk wat een teamreflectie is en hoe je dat doet.
Geef medewerkers de tijd om dit te leren.
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denken

werken

Zo wordt het gewoon om in het team te praten en na te denken over het werk.
’s Heeren Loo heeft een formulier om de reflecties op te schrijven.

klein

9. Het rapport in het kort

Dat is ook belangrijk.
Ook kleine spontane momenten tellen mee bij een gesprek over goede ondersteuning.
werken

Corona
We zijn trots op de medewerkers.
Zij hebben hard gewerkt om besmettingen te voorkomen.
De coronamaatregelen kosten veel extra werk.
We hebben andere organisaties ook laten zien hoe we dat gedaan hebben.
Zo kunnen zij ervan leren.
notulen

Kwaliteitsreflecties
We gaan de kwaliteitsreflecties beter regelen.
Ook willen we de vragenlijst ‘Dit vind ik ervan!’ beter gebruiken.
Zo kunnen teams leren wat goed gaat en beter kan.
Ook de regio’s en het bestuur gaan de kwaliteitsreflecties goed bekijken.
Zo leren zij hoe zij de teams beter kunnen ondersteunen.

Plan en zorgafspraken
We gaan beter samenwerken in de driehoek.
We houden ons aan de afspraken.
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werken

Veiligheid
We gaan helemaal werken met de Wet zorg en dwang.
We gaan samen leren van de incidenten zodat deze minder worden.
groep

Medewerkers en teams
De manager zorg gaat de teams beter ondersteunen.
Een teamcoach helpt daarbij.
We zorgen voor genoeg medewerkers.
We zorgen dat medewerkers veel weten over de doelgroepen.
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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.

