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De opbouw van het kwaliteitsrapport
Voor u ligt het kwaliteitsrapport 2018 van
De Schutse. In dit rapport zijn de
ontwikkelingen van De Schutse in 2018 te
lezen. Het rapport laat iets zien van de
kwaliteit van zorg die geboden wordt en de
tevredenheid van de cliënten en de
medewerkers. Na het gesprek met de drie
betrokken zorgkantoren van De Schutse,
hebben we een aantal verbeterpunten
meegekregen voor het kwaliteitsrapport.
Ook kwam er vanuit de externe visitatie een
aanbeveling over de opzet van het
kwaliteitsrapport. Deze adviezen en
aanbevelingen hebben we meegenomen
bij de opbouw en samenstelling van het
kwaliteitsrapport voor 2018. Dit maakt dat
we nu een kwaliteitsrapport gerealiseerd
hebben dat een open inkijk geeft in de
ontwikkelingen van het afgelopen jaar.
Want, daar zijn we dankbaar voor en trots
op.
Bij de opzet van het kwaliteitsrapport
hebben we rekening gehouden met de
bouwstenen en de thema’s (zie figuur 1).

Bouwsteen 1:
Het zorgproces rond de individuele cliënt (cliëntplannen)
Bouwsteen 2:
Onderzoek naar de ervaringen van cliënten (CTO)
Bouwsteen 3:
Zelfreflectie in zorgteams (zelfreflectie per team en ontwikkelpunten)
Bouwsteen 4:
Kwaliteitsrapport en visitatie (met cliënt- en medewerkersverhalen, wat gaat goed? Wat kan
beter? Hoe gaan we dat doen?)
Thema 1:
De kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt.
Thema 2:
De ruimte die cliënten hebben op het gebied van eigen regie.
Thema 3:
Wat cliënten zelf vinden van hun kwaliteit van bestaan en de kwaliteit van zorg en ondersteuning.
Thema 4:
Het samenspel tussen cliënt, medewerkers, informeel netwerk en vrijwilligers.
Thema 5:
De borging van veiligheid in zorg en ondersteuning.
Thema 6:
Betrokken en vakbekwame medewerkers.
Thema 7:
De geprioriteerde verbetertrajecten.
Figuur 1 Overzicht van bouwstenen en thema's
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Voorwoord
Zorg wat er écht toe doet! Vanuit de identiteit van onze bewoners, passend bij de ontwikkeling die
ze doormaken. Binnen De Schutse is Gods Woord de norm, de leidraad voor het handelen. Vanuit
deze visie geeft De Schutse zorg. Zorg waar de cliënt om vraagt.
In dit kwaliteitsrapport kunt u lezen hoe De Schutse daar in 2018 aan gewerkt heeft. Bijvoorbeeld
door de reflecties van de teams en ervaringen van de cliënt(vertegenwoordiger). Het primaire proces
wordt immers door begeleider en cliënt(vertegenwoordiger) vorm gegeven en ervaren. Daar krijgt
de kwaliteit van zorg een plaats. Kwaliteit van zorg die voor een ieder zo verschillend is. Hoe goed
is het om daar samen als team en andere betrokkenen aan te mogen werken. Hoe belangrijk is het
samen de kwaliteit van zorg van morgen te mogen verbeteren. Belangrijk is dat iedereen de ruimte
voelt en krijgt om aan de kwaliteit van zorg te werken. Enerzijds is het belangrijk goede zorg, zoals
vervat in protocollen, aandacht krijgt, anderzijds is het krijgen van ruimte voor het ontwikkelen van
nieuwe vormen van zorg een onmisbare voorwaarde voor het blijvend verbeteren van de zorg. De
inhoud van die zorg is gevat in een ondersteuningsplan per cliënt. Deze plannen worden regelmatig
met alle betrokkenen geëvalueerd.
In het kwaliteitsrapport over 2017 is het verslag van een externe evaluatie weergegeven. In 2017 en 2018 werkt De Schutse aan de bevindingen
van de externe auditoren. Dit jaar is er dus geen externe visitatie.
In dit kwaliteitsrapport ziet u de neerslag van de ervaringen van diverse betrokkenen bij de zorg van De Schutse. Zorg die onze cliënten ten goede
komt, zorg die hen laat ontwikkelen, zorg die hen brengt naar het ‘gewone leven’ van alle dag. Een leven waarin Gods Woord leidend is, waarin
‘liefde’ in al haar facetten tot uiting komt.
Dr. K. (Klaas) Ruitenberg, Raad van Bestuur De Schutse
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1. Ontwikkelingen op hoofdlijnen in 2018
Zorg
Ook het jaar 2018 bracht volop ontwikkelingen voor De Schutse met zich mee. Voor de zorg werd de ASBMmethodiek verder geïmplementeerd. Terug naar het gewone leven, samen honderd, de cliënt centraal. Zo
maar een paar woorden uit de betekenis voor ons zorgproces.
Dagbesteding aan het jonge kind werd gestart in Werkendam. Hierbij wordt in samenwerking met een
school voor speciaal onderwijs in één jaar gewerkt aan een doorlopende ontwikkeling van kinderen met
een beperking, waarna een advies gegeven wordt voor het vervolg: (speciaal) basisonderwijs of een
kidnerdagcentrum. Van dit concept worden kinderen, ouders en de school enthousiast. Binnen een jaar
komen kinderen immers op de plaats waar zij zich het beste thuis voelen.
Ook de ontwikkeling van de gezinshuizen gaat door. In Achterberg werd in een iets ander concept een
jongerenhuis ontwikkeld. Ouders zijn tevreden en hartverwarmend is ook de opmerking van een
bewoner: “Nu hoef ik tenminste op school niet meer te zeggen dat ik op De Schutse woon. Ik woon nu
gelukkig in een ‘gewoon huis’ in een straat, een soort van op mijzelf.” Ouders zijn ook zeer tevreden over
de nieuwe woonvoorziening: “Het is er huiselijk, de gezelligheid straalt er van af. Op het jongerenhuis is
het meer zelfstandig, huiselijk, meer vrijheid en toch heel beschermd. Met een gezellige woonkamer,
waar je heerlijk kan zitten, waar de warmte gevoeld wordt van dit ‘gezin’. Onder het genot van een heerlijk
bakje koffie, een gezellig praatje met de bewoners, en waar gelegenheid is om een versje te zingen.
Kortom, begeleiding en bewoners zijn samen één. We kunnen het niet genoeg waarderen dat onze zoon
in dit jongerenhuis een plaatsje heeft gekregen.” Zo werkt De Schutse aan een inclusieve samenleving.
Communicatie is een onderwerp dat in alle samenlevingsverbanden voorbij komt. Het overbrengen van
informatie van de een naar de ander is al moeilijk via gesproken taal. Interpreteren van lichaamstaal,
volgens deskundigen heeft dit nog een veel groter aandeel in het overbrengen van de boodschap, is nog
moeilijker. En toch staat of valt het welbevinden van mensen daarmee. Voor De Schutse was het de reden
om in 2018 ook op de locatie Kesteren een pilot communicatie te starten in samenwerking met Kentalis,
een kennisinstituut op dit gebied. De pilot leverde veel op. Tevredenheid bij cliënten, bij medewerkers en
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daarmee een bijdrage in de kwaliteit van zorg. Onze bewoners voelen zich immers beter begrepen
en begrijpen nu dingen zelf beter. Voor 2019 is samen met Kentalis een aanvraag ingediend bij
het zorgkantoor VGZ om met dit onderwerp als ‘Zinnige zorgproject’ in aanmerking te mogen
komen.
Extramuralisering van de zorg heeft bij de beleidsmakers een hoge prioriteit. Enerzijds heeft dat te
maken met de kosten, maar anderzijds wordt dat ook ingegeven door de positieve bijdrage die dat
levert aan het welbevinden van de mensen met een beperking. In 2018 is er dan ook hard gewerkt
aan de doorontwikkeling van de extramurale zorg.
In het leven van cliënten is een goede werking van de driehoek cliënt, begeleider,
cliëntvertegenwoordiger van groot belang. Met onze zusterorganisatie Adullam is een avond
belegd waarin Chiel Engberts (de man van de driehoekskunde) het woord voerde. Teams vonden
deze ontwikkeling dusdanig belangrijk dat zij er aandacht aan schonken op contactmomenten met
cliëntvertegenwoordigers.
In 2018 is er ook aandacht geven aan de boeken van Wouter Hart: verdraaide organisaties en
anders vasthouden. Het helpt De Schutse bij het houden van de focus op het primaire proces en
de bedoeling van De Schutse: het verlenen van zorg en het bieden van een veilig thuis aan hun
mensen met een verstandelijke beperking en dat binnen de identiteit zoals die in de Gereformeerde
Gemeente in Nederland en aanverwante kerken vorm krijgt.
Naast onze locatie in Oud-Vossemeer werd de Vlugtberg geopend. Dit is een woonvoorziening
met 9 appartementen. Elk appartement heeft een eigen keukentje en een eigen badkamer.
Daarmee is als het ware een ‘eigen’ woning gemaakt voor de bewoner. Elk appartement heeft z’n
eigen huisnummer. Ook op de locatie van De Schutse in Achterberg is zo’n voorziening met 8
woningen bijna klaar. Deze zal D.V. begin 2019 in gebruik worden genomen.
In de zorg is er een enorm tekort aan medewerkers ontstaan. Gelukkig kan De Schutse tot nu toe
de meeste vacatures vervullen. Alleen lukt dat niet goed voor de drie groepen van de intensieve
begeleiding. De zorg kan gelukkig wel geleverd worden door de inzet van uitzendkrachten en
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ZZP’ers. Overigens neemt het aantal ZZP’ers in de zorg een grote vlucht. Dit werkt kostenverhogend in de zorg. Er is dan ook samenwerking met
de twee reformatorische zusterinstellingen en het Hoornbeeck College (het beste MBO-college in Nederland, en dat al gedurende tien jaar) om
de opleiding van studenten te faciliteren.
In december werd de tevredenheid van de medewerkers gemeten door een onafhankelijk bureau. De tevredenheid was groot. De Schutse kreeg
het rapportcijfer 7,7 van haar medewerkers.
Een ander belangrijk item in de zorg is de privacy van cliënten. Vooral in de zorg is het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met
persoonsgegevens. In mei werd de AVG-richtlijn van kracht. Een functionaris gegevensbescherming werd benoemd (zij heeft ook de opleiding
daartoe afgerond) en De Schutse werd in juli NEN7510 gecertificeerd.
Voor de processen die in De Schutse lopen, dient De Schutse HKZ-gecertificeerd te zijn om in aanmerking te komen voor financiering. De Schutse
is al sinds 2009 gecertificeerd. Jaarlijks vindt er een externe audit plaats en één keer in de drie jaar moet er opnieuw gecertificeerd worden. Dit
gebeurde in 2018. De Schutse mocht opnieuw het certificaat behalen.
Organisatie
Voor de werving van nieuwe medewerkers werd een
gerenommeerd reclamebureau ingeschakeld. Zij onderzochten
de drijfveren om bij De Schutse te gaan werken van een
doorsnede van huidige medewerkers. Opmerkelijk was dat niet
alleen de beweegreden was om zorg te verlenen (bij de
medewerkers van alle zorginstellingen het geval), maar ook het
motief bij alle medewerkers naar voren kwam dat ze bij De
Schutse de ruimte krijgen om te werken aan de kwaliteit van
zorg. Dit leidde tot een grote wervingscampagne, waarvoor ook
een ‘Werkenbij’-website is ontwikkeld.
Het reclamebureau hielp De Schutse ook met de eerste
aanzetten om te komen tot een nieuwe huisstijl. Een nieuw logo
werd ontwikkeld. De vorm waarvoor gekozen werd, is die van
een vlinder. De vlinder staat voor kwetsbaarheid (doelgroep),
wendbaarheid (de organisatie), warmte (liefde in de
zorgverlening) en kleurrijk (vele vormen van zorg die De
Schutse biedt). Het logo staat voor de zorg die De Schutse wil

Figuur 2 Logo met kernwoorden De Schutse
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leveren, zorg wat er écht toe doet! Daarom hebben we gekozen om dit als slogan onder het logo te plaatsen. Taalkundig niet helemaal juist, maar
om de dubbele boodschap mee te geven, hebben we gekozen voor deze slogan. We bieden zorg wat er écht toe doet: voor de tijd en in alle
gebrek voor de eeuwigheid. In een personeelsbijeenkomst aan het einde van het jaar werd het nieuwe logo gepresenteerd. Het nieuwe logo werd
met groot enthousiasme door de medewerkers ontvangen. Ook vond men het fijn om in deze setting bij elkaar te zijn en werd gebruik gemaakt
van de gelegenheid om winnende presentaties te geven van het werk van een drietal teams. In het plaatje op de vorige pagina is het logo met
bijbehorende woorden uitgewerkt. In D.V. 2019 zal de huisstijl verder worden aangepast. Het streven is om dit in april/mei af te ronden.
Medio 2018 werd de organisatiestructuur van De Schutse ingrijpend gewijzigd. Zoals ook in de ASBM-methodiek wordt bepleit, werd er een laag
van meewerkende leidinggevenden gemaakt. De nabijheid van leidinggevenden wordt gewaardeerd door de medewerkers en sluit goed aan bij
de zorg voor cliënten. De zorg is verdeeld in drie units, aangestuurd door unitmanagers. Eén unit voor de intensieve begeleiding en zorg, één
unit voor dagbesteding en kinderen en tenslotte één unit voor de buitenlocaties. Het doel was het aansturen dichter bij de zorg te brengen.
Eind 2018 werd een begin gemaakt aan de verandering van het bedrijfsbureau om deze beter aan te laten sluiten bij de behoeften van de zorg.
Ook was een reden dat De Schutse de afgelopen jaren sterk gegroeid is. Er zijn nu drie afdelingen, namelijk personeel en organisatie, financiën
en facilitair. De implementatie daarvan zal vooral in 2019 plaatsvinden. De bedoeling is de ondersteuning aan de zorg te verbeteren. Overigens
was de groei van De Schutse aanleiding voor het team van de Rabobank tot het afleggen van een bedrijfsbezoek aan De Schutse. Men was
benieuwd hoe De Schutse in het afgelopen decennium zo gegroeid was en ook financieel zo’n stevig positie had gekregen.
De Raad van Toezicht heeft haar werkwijze geëvalueerd onder leiding van een extern deskundige. In een paar bijeenkomsten werd o.a. gekeken
naar de omgang van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Tegelijkertijd werd in De Schutse de governancecode 2017 geïmplementeerd.
Dr. K. (Klaas) Ruitenberg, Raad van Bestuur De Schutse
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2. Onze zorg; Zorg wat er écht toe doet
2.1 Onze missie en visie
De Schutse is een kleine, landelijke identiteitsgebonden
organisatie die zorg en begeleiding biedt aan mensen met
een verstandelijke beperking. Wij bieden woonzorg,
dagbesteding,
ambulante
ondersteuning
en
dagbehandeling aan cliënten die het belangrijk vinden om
zorg te ontvangen in een omgeving waarin Gods Woord en
de drie belijdenisgeschriften, gegrond op Gods Woord,
centraal staan. Daarom hechten wij grote waarde aan de
eenheid tussen het gezin, de kerk en de instelling. Onze
Bijbelse mens- en levensbeschouwing typeren onze zorg
en dienstverlening, zoals de visie op verstandelijke
beperking, de zingeving van het bestaan, de
verantwoordelijkheid voor elkaar, onze levensstijl, de sfeer
op de groepen de wijze van werken. Vanuit deze genoemde
identiteit willen we dienstbaar zijn voor alle hulp- en
zorgvragen van en rond (ouders/familieleden van) mensen
met een verstandelijke beperking. We willen op zoveel mogelijk
hulpvragen, ongeacht de plaats of mate van de beperking, een antwoord geven. De instelling staat daarom ook klaar voor hulpvragen
die grenzen aan de doelgroep ‘mensen met een verstandelijke beperking’. De Schutse is ontstaan vanuit de Gereformeerde Gemeente
in Nederland. We richten ons dan ook op zorgvragen die voortkomen uit deze of de daarin gelieerde achterban. De hulp- en zorgvragen
lopen uiteen van situaties van zeer intensieve verzorging en begeleiding binnen de instelling tot situaties van ondersteuning en
begeleiding van heel zelfstandig functionerende mensen met een verstandelijke beperking.
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2.2 Overzicht met kerngegevens
Onze locaties, diensten, cliënten en zorgzwaarte in aantallen
Onze locaties
Wat bieden wij?
Aantal cliënten
Zorgzwaarte
Kesteren
Wonen, dagbesteding, logeren
64 bewoners, 12 logees, 36 VG4 tot en met VG8
deelnemers
Oud-Vossemeer
Wonen, dagbesteding, logeren
24 bewoners, 12 logees, 26 VG3 tot en met VG8
deelnemers
Opheusden
Wonen, logeren
24 bewoners, 4 logees
VG4 tot en met VG8
Achterberg
(2 Wonen, dagbesteding, logeren
26 bewoners, 4 logees, 14 VG3 tot en met VG7
locaties)
deelnemers
Gezinshuizen
2
gezinshuizen
(Lunteren, Lunteren: 3 bewoners
VG5, VG6 en VG7
Achterberg)
Achterberg: 5 bewoners
Ambulante
Regio midden/zuid
14 cliënten
Begeleiding
begeleiding
Dagbehandeling
Dagbehandeling aan kinderen 13 cliënten
Indicatie Jeugdwet
Jonge Kind
tussen de 3 en 7 jaar in Ochten en
Werkendam

Pagina 10 van 43

Onze vrijwilligers: onmisbaar en waardevol
Onze locaties
Kesteren
(inclusief
ondersteunende
dienst)
Oud-Vossemeer

Aantal
Aantal
medewerkers vrijwilligers
208
350

49

100

Opheusden

40

10

Achterberg
locaties)

(2 32

10

Gezinshuizen
DJK
ambulante
begeleiding

4
en 21

2

Activiteiten van vrijwilligers op de
locaties
Koken, vervoer, activiteiten met
cliënten, onderhoudswerkzaamheden,
naai- en herstelwerkzaamheden,
administratie, wasserij.
Koken, vervoer, activiteiten met
cliënten, onderhoudswerkzaamheden,
naai- en herstelwerkzaamheden,
administratie, schoonmaak.
Koken, vervoer, activiteiten met
cliënten, onderhoudswerkzaamheden,
naai- en herstelwerkzaamheden.
Koken, vervoer, activiteiten met
cliënten, onderhoudswerkzaamheden,
naai- en herstelwerkzaamheden.
Activiteiten met cliënten.

0

Zonder alle vrijwilligers kan De Schutse niet alle zorg bieden, die we nu wel kunnen bieden. Onze vrijwilligers zijn binnen onze
organisatie onmisbaar. En als we het onze vrijwilligers zelf vragen, dan horen we bijna altijd: ‘je krijgt er zo veel voor terug’. En dat is
waar we het voor doen: de cliënten maken we er zo blij mee. We laten graag een enthousiaste vrijwilliger aan het woord over haar rol
als vrijwilliger binnen De Schutse.
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Aartje van de Bovekamp / vrijwilliger woongroepen
‘Tien jaar geleden is het alweer, dat ik begon als vrijwilligster op de Bijenkorf. Iedere dinsdagmiddag ben ik aanwezig op de intensieve
zorggroep. Inmiddels heet de groep niet meer Bijenkorf, maar de Honingbij en de Werkbij.
Ik was bekend bij De Schutse, omdat mijn zus op De Schutse woonde. Ik ging altijd bij haar op bezoek en hielp op mijn manier mee op
de groep. Dit kon niet altijd zoals ik het wilde, omdat mijn zus kon laten merken dat ik er echt voor haar was en niet voor de rest. Toen
mijn zus overleden is, ben ik als vrijwilligster begonnen op deze groep. Eerst ging ik wandelen met een aantal bewoners en hielp ik met
het drinken geven, want dat kunnen ze niet zelf. We wandelden soms naar een pruimenboom, gingen daar heerlijk pruimen proeven. Dat
was vaak een fijne middag. Toen die activiteit te zwaar werd, ben ik gaan voorlezen. Zo’n anderhalf uur ben ik op dinsdagmiddag aanwezig
en lees voor uit allerlei boekjes. Van der Hulst is een schrijver van wie ik graag iets voorlees.
De bewoners praten niet tegen me, maar ik merk dat ze me herkennen. Dit merk ik vooral uit het feit dat de bewoners tegen me aan
komen zitten. Ik ga altijd naar de twee groepen. Als een bewoner in de gaten krijgt dat ik er ben, maar eerst naar de andere groep ga,
zie ik ze naar me kijken, met de vraag in de ogen: kom je niet naar ons? Af en toe is er wel herkenning bij bewoners en geven ze terug
dat ze luisteren naar wat ik lees. Als ik bijvoorbeeld voorlees: eigen schuld, kan iemand zomaar zeggen: dikke bult. Dat is erg leuk.

‘Dit is werk dat er écht toe doet!’
Het is voornamelijk de sfeer die de bewoners opmerken. Gezellig samen op de
bank, of in de rolstoel erbij en iemand die speciaal voor hen iets doet. Ik zou het
mensen echt aanraden om ook eens een poosje op de groep aanwezig te zijn.
Dit is werk dat er écht toe doet. Gewoon aanwezig zijn, is vaak al voldoende
voor de bewoners. Ook voor het personeel is het fijn als er iemand is die mede
toezicht houdt. Wanneer de stap groot is, zou ik zeggen: kom maar een keer
meekijken, als ik op de groep aan het voorlezen ben en geniet mee van de sfeer
en de bewoners.’
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2.3 ASBM: onze begeleidingsmethodiek
Menswaardig ondersteunen en begeleiden vanuit visie
Binnen De Schutse wordt identiteitsgebonden zorg verleend. De gehele
organisatie is gericht op de bedoeling: het ondersteunen van de cliënt op een
menswaardige wijze in een normaal christelijke leven. Deze visie is uitgewerkt
in het Adullam Schutse Begeleidings Model (ASBM), een model dat een
afgeleide is van Triple-C , maar passend is binnen onze christelijke identiteit.
Het model wordt gezien als een behandelhuis waarin allerlei elementen aan bod
komen die samen een behandeling vormen, waarin het ervaren van het gewone
leven het perspectief is (zie figuur 3, Behandelhuis ASBM).

Aansluiten
Het
ASBM
is Figuur 3 Behandelhuis ASBM
richtinggevend voor
de zorg en ondersteuning van de cliënt. Vanuit de christelijke waarden
wordt gekeken naar de behoeften van de cliënt. De vervulling van deze
behoeften raken aan de tevredenheid van het leven, de regie over het eigen
leven en de tevredenheid met de psychische gezondheid. Wanneer op
deze tevredenheid en regie hoog gescoord wordt, wordt de kwaliteit van
leven optimaal ervaren.
Figuur 4 Behoeftecirkel ASBM
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Naast aansluiten op de behoeften van de cliënt, wordt eveneens gekeken naar het aansluiten in communicatie van het niveau. Gedrag
wordt daarbij gezien als een uiting van onvervulde behoeften1. De ondersteuning en begeleiding van de cliënt is er op gericht het
gedrag te verstaan en daarop aan te sluiten, dan wel passend te reageren. We gebruiken bij het sensitief en responsief aansluiten op
de cliënt ook ondersteunende methoden, zoals Totale Ondersteunende Communicatie (TOC) en ‘Geef me de vijf’. Dit ‘anders kijken
naar probleemgedrag’ biedt daarmee ook richting bij het inzetten van vrijheid beperkende maatregelen.
Organisatiestructuur als ondersteunend
In het tweede kwartaal van 2018 heeft een structuurwijziging plaatsgevonden. Deze structuurwijzing is
meer passend bij de het ASBM dan de oude structuur; het model geeft namelijk ook richting in het
inrichten van de organisatie door het neerzetten van vier ‘driehoeken’ die zeer nauw met elkaar zijn
verbonden. Elke driehoek vervult zijn eigen functie: behandeling, behandelplanning, behandelklimaat
en behandelvisie. Binnen elke driehoek vindt afstemming plaats middels dialoog, ter ondersteuning van
de behandeling2.

Figuur 5 Organisatiestructuur passend bij ASBM

1
2

bron: Unconditinal Parenting, Alfie Kohn
bron: Memo verbindend organiseren | Systemetrie, Triple –C 2018)
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2.4 Meerjarenvisie De Schutse
Het huidige meerjarenbeleidsplan van De Schutse heeft als looptijd 2018-2020. Het is tot stand gekomen uit de ‘dromen’ die
betrokkenen bij de zorg (medewerkers, ouders, vrijwilligers) hebben. Deze dromen werden gedeeld met de Raad van Bestuur. Naar
aanleiding van deze dromen is er een openmiddag georganiseerd waar alle medewerkers bij uitgenodigd zijn om hierover in gesprek
te gaan. Op deze manier is de visie in een interactief proces, met draagvlak vanuit de hele organisatie, tot stand gekomen. Belangrijke
punten in het meerjarenbeleidsplan zijn het goed verbinden van ASBM met de identiteit, het investeren in de communicatie zowel met
de cliënt als met de cliëntvertegenwoordiger, het werven van voldoende en goede medewerkers en het uitbreiden van de zorg. Verder
wordt gewerkt aan de verdere uitbouw van De Schutse. Op de locatie Kesteren worden 32 plaatsen gemaakt, deels ter vervanging
en deels ter uitbreiding. Verder vinden er besprekingen en onderzoeken plaats om te komen tot verdere uitbreiding.
2.5 Samenwerking
Voor het goed functioneren van De Schutse zijn er verschillende
samenwerkingsvormen met externe partijen. Daarbij zijn te
noemen ’s Heerenloo, de uitzendbureaus voor medewerkers
voor de groepen met intensieve begeleiding. Dit vooral ten bate
van het altijd kunnen voldoen aan de zorgvraag en het leveren
van voldoende kwaliteit. Dat geldt ook voor het betrekken van
orthopedagogen van Psychologenpraktijk Brouwer, Fides en
het Kersten Onderwijs Centrum (KOC). Met de laatste
organisatie trekken we ook samen op t.a.v. de ambulante
begeleiding. Een bredere samenwerking hebben we met onze
zusterorganisaties in de reformatorische zorg, Adullam en
Sirjon. De samenwerking spitst zich toe op opleiding in
samenwerking
met
het
Hoornbeeck.
Voor
de
informatiebeveiliging laten we ons ondersteunen door
CYBER4Z (certificering NEN-7510), enz.). Hiermee proberen
we de risico’s die we hebben als kleine organisatie zoveel
mogelijk te spreiden.
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3. Onze zorgvragers; Dáár doen we ’t voor
3.1 Waarom kiezen cliënten voor De Schutse?
Onze cliënten vinden het belangrijk om zorg te ontvangen in een omgeving waarin Gods Woord en de
drie belijdenisgeschriften, gegrond op Gods Woord, centraal staan. Zij zijn met deze identiteit
opgegroeid, en hechten hieraan veel waarde. Het voelt voor onze cliënten veilig om te wonen en te
werken in een omgeving waar de Bijbel centraal staat. Daarnaast waarderen de cliënten de kwaliteit
van zorg die wij bieden en de betrokkenheid die er is op de cliënten.
We laten graag een cliëntvertegenwoordiger aan het woord over de zorg die geboden wordt op De
Schutse.
G. Klein / cliëntvertegenwoordiger en lid van de cliëntenraad
De cliënt voelt zich begrepen op De Schutse. De identiteit van De Schutse is een verlengstuk van de identiteit
thuis, voor de cliënt is alles herkenbaar. Op De Schutse gaat de Bijbel open en zingen zij met elkaar dezelfde
psalmen als in de kerk en thuis. Dat is een vorm van ‘veiligheid’ die de cliënt een bepaalde ‘rust’ geeft, van
waaruit de cliënt zich verder kan ontwikkelen.
Als cliëntvertegenwoordiger word je op De Schutse nauw betrokken bij de ontwikkeling van de cliënt. Die
betrokkenheid betreft niet alleen de jaarlijkse bespreking van het behandelplan waarin de wensen van de
cliënt centraal staan, maar alle gebeurtenissen die van belang zijn voor de cliënt worden met een goede
regelmaat besproken met de cliëntvertegenwoordiger. Er wordt altijd serieus aandacht geschonken aan de
ideeën van de cliëntvertegenwoordiger in het belang van de cliënt.
Daarnaast vind ik als cliëntvertegenwoordiger dat De Schutse haar uiterste best doet om de wensen van de
cliënt te ontdekken en uit te voeren d.m.v. ASBM.
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Een voorbeeld: Carla * is verstandelijk ernstig beperkt, maar is fysiek kerngezond en heeft veel energie. Ook wil Carla graag iets doen
voor een ander. De Schutse constateert dat en Carla mag mee het dorp Kesteren in om boodschappen te doen en krijgt daarbij de
taak een mede Schutsebewoner die rolstoelafhankelijk is, te begeleiden. Carla ervaart dit alsof ze begeleidster is en fysiek kan ze haar
energie kwijt in het voortduwen van de rolstoel. Kom ik met de fiets door Kesteren, dan klinkt daar een blijde groet door het dorp. Carla
straalt van blijdschap alsof ze zeggen wil: ‘Zie je wel wat ik allemaal kan?’ En als ik haar later ontmoet, dan herinner ik haar er aan wat
ik zag, opnieuw zie ik dan een blij gezicht.
Als lid van de cliëntenraad stellen we het zeer op prijs om andere cliëntvertegenwoordigers te ontmoeten. Zo kwamen we bij een
ouderpaar en vroegen hoe het met Eliane* ging. De ouders zeiden: ‘Wij hebben juist vandaag intensief contact met De Schutse, want
onze Eliane lijkt ietwat overspannen. Wij waren met de begeleiding van De Schutse zo blij dat Eliane d.m.v. ASBM nu zelf haar
kamerdeur met de ‘druppel’ kon openen. Dat was een heel bijzonder ‘leertraject’ geweest. Maar nu gingen we met de begeleiding via
ASBM naar een volgende stap in haar ontwikkeling en die stap kwam voor Eliane te snel. Er kwam plotseling weerstand en ze viel
terug in haar vorige gedrag. De begeleiding van De Schutse stelde ons direct daarvan op de hoogte en ging met ons in overleg.
Vandaar dat we via de laptop vandaag samenwerken met De Schutse om z.s.m. onze Eliane weer de noodzakelijke rust te geven,
zodat ze straks vanuit een voor haar weer veilige omgeving een minimale stap verder kan gaan in haar ontwikkeling’.
* de namen zijn gefingeerd i.v.m. AVG
3.2 Hoe beoordelen onze cliënten De Schutse?
Elke twee jaar wordt door De Schutse een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden. Het onderzoek is in 2017 uitgevoerd door
Buntinx, een van de bedrijven die daarvoor geselecteerd is in de kwaliteitswaaier. Uitkomsten van het onderzoek naar
kwaliteitservaringen, zowel van cliënten of hun vertegenwoordigers als medewerkers, werden gemeten met de Quality Qube. De
resultaten van het onderzoek zijn weergegeven per cluster of locatie en voor De Schutse totaal. De resultaten zijn besproken in de
teams en vervolgens zijn de aanbevelingen voorzien van een prioritering. Gevraagd is om in ieder team twee aanbevelingen te
kiezen als speerpunt voor de komende jaren. In de praktijk is hier verschillend mee omgegaan. Hieronder volgt nu de rapportage
op het plan van aanpak waarin de acties die per cluster zijn uitgezet, zijn opgenomen.
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1

Cluster Begeleiding

Nr.

Aanbeveling

Maatregel

Deadline Status december 2018

1.

Een ouderengroep op
De Linde.

Meer aandacht voor de ouder
wordende cliënt.
Onderzoek naar extra ruimte
aanpalend aan De Linde.

2018

2.

Betere / meer feedback
op het functioneren van
elkaar.

In teamvergadering wordt hier
aandacht voor gevraagd.

2018

Pagina 18 van 43

Voor de locatie Opheusden wordt een projectvoorstel
beschreven over “ouder wordende bewoners op de Linde”. ER is
nu gestart met een totale visie voor De Linde op de begeleiding
van de bewoners, zoals ook op een mogelijk huiskamertraject.
Daarnaast is de eigenaar van de naastgelegen woning benadert
m.b.t. tot deze vraag. Deze staat open voor een gesprek en dit
zal binnenkort plaats vinden.
Tijdens de teamvergaderingen is een apart agendapunt
toegevoegd voor teamintervisie in relatie tot de ASBM visie. Hier
komen de sterke eigenschappen en vervormingen aan de orde
van elkaar en van de begeleider richting de bewoner. Het format
is als bijlage opgenomen bij het rapport.

2

Cluster Achterberg, Kind en Jeugd

Nr.

Aanbeveling

Maatregel

Deadline

Status december 2018

3.

Voldoende personeel
op de groep.

Het aantal medewerkers dat op de
groep aanwezig is, wordt bepaald
door de begroting. Er zal op
worden toegezien dat het
toegestane aantal behaald wordt.

Doorlopend

De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van het
vinden van nieuwe medewerkers. Zowel bij wonen als bij het KDC
is het aantal fte met nieuwe medewerkers uitgebreid. Voor wonen
is in september de formatie ingevuld. Voor het KDC is dit bijna
gereed. Hierin zijn ook de vakantiekrachten meegenomen.

4.

Voldoende fysieke
ruimte.

Realisatie van een extra ruimte in
de vrijgekomen ruimten in de
oudbouw.

3-2018

Afgerond.
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3

Cluster intensieve zorg

Nr.

Aanbeveling

Maatregel

Status december 2018

5.

Meer personeel op de
groep.

6.

Meer oudere ervaren
medewerkers.

7.

Minder
personeelswisselingen.

8.

Overdracht binnen het
team.

De cliëntvertegenwoordigers worden tijdens de Er is een begin gemaakt met een nieuw groepsperspectief en
perspectiefbesprekingen bevraagd wat hiermee wordt doelen. Enquête wordt medio juni uitgezet bij
bedoeld.
cliëntvertegenwoordigers.

9.

Sneller ingrijpen bij
onderlinge conflicten
bewoners.

Bij conflicten tussen cliënten onderling worden
cliëntvertegenwoordigers nauw betrokken.

10.

Meer rapportage
richting ouders.

De cliëntvertegenwoordigers worden tijdens de Idem als nr. 8.
perspectiefbesprekingen bevraagd wat hiermee wordt
bedoeld.

11.

Centraal mailadres voor
de woongroep.

Deze aanbeveling nemen we niet over. De Afgerond.
cliëntvertegenwoordiger communiceert met de
persoonlijk begeleider. Zodra er een algemeen
emailadres geïntroduceerd wordt, ontstaat er
miscommunicatie. Welke onderwerpen worden naar dit
emailadres
gestuurd
en
wat
stuurt
de

-

In april en mei weer enkele sollicitanten aan kunnen
trekken.
- Meerzorgaanvraag cliënt Werkbij is goedgekeurd. Hierdoor
kunnen we extra personeel inzetten tijdens de dienst.
Bij sollicitaties zien we niet dat er meer ervaren - Tevredenheid huidige werknemers is groot, daardoor
nauwelijks verloop.
medewerkers solliciteren. Wel werken we aan een
- Ervaren sollicitanten aantrekken blijft moeizaam. Er is voor
gering verloop van medewerkers.
hen voldoende te kiezen op de markt.
We streven ernaar het verloop zo klein mogelijk te Tevredenheid medewerkers is groot. Dit lijkt invloed te hebben
houden.
op het verloop.
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Heeft de blijvende aandacht.

Nr.

Aanbeveling

Maatregel

Status december 2018

vertegenwoordiger naar de persoonlijk begeleider? Dit
werkt verwarrend.
12.

Buitenactiviteiten
bevorderen.

Bij de ontwikkeling van dagprogramma’s moeten zo Idem als nr. 8. Tevens aandacht voor werving van vrijwilligers.
mogelijk de buitenactiviteiten toe nemen.

13.

Schoonmaken
rolstoelen.

Onderhoud van rolstoelen wordt een taak die periodiek Opgenomen in klussenlijst.
wordt uitgevoerd.

14.

Andere indeling
De cliëntvertegenwoordigers worden tijdens de Heeft betrekking op De Honingbij. Aanpassingen hiervoor
huiskamer/groepsruimte perspectiefbesprekingen bevraagd wat hiermee wordt vereist bouwtechnische aanpassingen. Wordt nu niet
.
bedoeld.
uitgewerkt. Afgerond.

4

Locatie Oud-Vossemeer

Nr.

Aanbeveling

Maatregel

Deadline

15.

Iets meer/vaker
terugkoppeling van wat
er gebeurt bij de fysio,
logopedist of bij de
logeerweek bijv.

Enkele
meeloopdiensten
paramedici plannen.

van 6-2018

Paramedici hebben meegelopen op de groepen, hun
bevindingen moeten nog worden kortgesloten met
locatiemanager. Paramedici werken daarnaast meer op de
groepen van het DAC, zodat begeleiders de oefeningen met
de cliënten kunnen overnemen.

16.

Op lichamelijke
verzorging letten.

Plan van aanpak maken met / voor 3-2018
huishoudelijke dienst.

De wensen en mogelijkheden van huishoudelijke dienst zijn
geïnventariseerd, extern onderzoek heeft plaatsgevonden.
Deze bevindingen moeten nog in een plan van aanpak gezet
worden en besproken worden met de huishoudelijke dienst.
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Status december 2018

5

Cluster intensieve begeleiding

Nr.

Aanbeveling

Maatregel

Deadline

17.

Beter luisteren naar
werkvloer

18.

ASBM beter naleven
(niet achter verschuilen
en grenzen cliënt ook
beseffen)

Elke maand wordt er tijdens de Doorlopend
teambijeenkomsten bewust tijd
genomen
voor
beeldvorming,
werken
aan
doelen,
intervisie/casuïstiek
De grondhouding en persoonlijke
2018
ontwikkeling van begeleiders wordt
beïnvloed door voorbeeldgedrag,
coaching, training. Trainingen
worden voor 2018 gegeven door
externe trainers.

Status december 2018
Elke maand is hier in 2018 tijd in gestoken.

Er zijn in de achterliggende tijd de nodige trainingen op dit
gebied gegeven. Ook geven medewerkers elkaar hier beter
feedback op.

3.3 Veiligheid in zorg en ondersteuning van onze cliënten
Veiligheid in zorg
Het bewustzijn van het melden van incidenten binnen De Schutse is voldoende. Medewerkers weten wanneer er een melding
moet worden ingevuld. In het komende jaar (2019) willen de meldingen nog meer gebruiken voor de oorspronkelijke bedoeling,
namelijk: het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Dit wordt gedaan door de vragen in de melding te laten aanzetten tot reflectie
en het maken van teamrapporten, waarin bepaalde trends en acties op teamniveau worden opgepakt en uitgewerkt.
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Figuur 6 Trend over aard incidenten

In figuur 6 is de trend over de verschillende typen van incidenten te zien. We zien daarbij de volgende typen van incidenten die
sterk fluctueren, dan wel hoog scoren: Agressie/Geweld, Medicatie en Ongevallen.
Agressie/Geweld
In 2017 zijn er in totaal 147 meldingen gedaan. Deze zijn verspreid over tien maanden gedaan (door aanpassingen in het systeem
zijn er van de maand januari en februari geen meldingen opgenomen in de analyse). Dat betekent dat er per maand 14,7 meldingen
binnen komen. In 2018 zijn er in totaal 149 meldingen binnen gekomen. Deze zijn verspreid over 12 maanden binnengekomen.
Dit betekent dat er per maand 12.41 meldingen binnenkomen. We zien daarbij dus een lichte afname van meldingen met betrekking
tot agressie/geweld. Het is onvoldoende duidelijk welke oorzaken ten gronde liggen aan de afname.
Medicatie
Er zijn in 2017 93 meldingen met betrekking tot medicatie gedaan. Deze zijn verspreid over tien maanden gedaan. Dat betekent
dat er per maand 9,3 meldingen zijn gedaan. In 2018 zijn er in totaal 107 meldingen gedaan verspreid over 12 maanden. Dat
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betekent dat er per maand 8.9 meldingen binnenkomen. We zien dus een lichte afname van meldingen betrekking tot
medicatiefouten. De oorzaak van de afname kan mogelijk komen door de medicatieapp die op verschillende groepen
geïmplementeerd is en gebruikt wordt. Binnen deze app is het twee-ogen-principe ingebouwd.
Ongevallen
In 2017 zijn er in totaal 27 meldingen gedaan. Deze zijn verspreid over tien maanden. Dat betekent dat er per maand 2,7 meldingen
zijn gedaan. In 2018 zijn er in totaal 40 meldingen gedaan verdeeld over twaalf maanden. Dat betekent dat er per maand 3.3
meldingen zijn gedaan. We zien dus een lichte toename met betrekking tot ongevallen. Een mogelijke oorzaak kan zijn dat er
binnen De Schutse cliënten een steeds hogere leeftijd bereiken. Met een hogere leeftijd en bijkomende gebreken, is de kans groot
dat ook het valgevaar toeneemt.
Veiligheid in relatie
Het ASBM is richtinggevend als het gaat om het inzetten van middelen en maatregelen. Om aan te sluiten bij de cliënt, de kwaliteit
van zorg en de kwaliteit van leven dient een ieder te handelen vanuit de basishouding: IK BEN OKÉ, JIJ BENT OKÉ. Deze
basishouding draagt bij aan de kwaliteit van leven (relationele autonomie, menswaardig bestaan) en indirect aan de kwaliteit van
zorg. We hebben daarom het volgende perspectief geformuleerd.

Perspectief: Iedere cliënt en medewerker voelt zich in de bejegening gewaardeerd.
In de praktijk blijkt het in overleg met de AVG en de BOPZ-arts nodig te zijn om onvrijwillige zorg in te zetten. Deze middelen en
maatregelen worden echter alleen ingezet vanuit het ‘Nee, tenzij’ principe. Deze middelen en maatregelen worden opgenomen in
het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD) en periodiek geëvalueerd.
De commissie BOPZ zet zich in 2019 in op het voorbereiden van de nieuwe wet Zorg en Dwang die in 2020 van start gaat. De
BOPZ –commissie richt zich in het komende jaar op de volgende punten:
- Bewustwording van de medewerkers
- Ruimte om ander s te handelen
Deze bewustwording en de ruimte om te kunnen experimenteren worden gerealiseerd in de volgende drie vormen van toerusting
die de BOPZ-commissie de medewerkers verschaft.
1. Training (gericht op bewustwording) aan medewerkers
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2. Helderheid over proces, prioritering en verantwoordelijkheid per discipline.
3. Coaching en toerusting

Figuur 7 Programma coachingstraject op middelen en maatregelen, waarbij ruimte is voor aansluiten bij het team voor duurzame bewustwording

Binnen De Schutse wordt daarom aan de volgende randvoorwaarden gewerkt:
- Een ieder draagt dezelfde visie uit. Deze visie is richtinggevend maar laat ruimte voor het eigenaarschap van een ieder in
zijn/haar deskundigheid.
- Er is ruimte in plaats en in tijd om te leren
- BOPZ is onderdeel van een Leven Lang Leren.
- Faciliteren van verbinding tussen begeleiders en begeleiders, begeleiders en andere disciplines en begeleiders en
cliëntvertegenwoordigers.
- In het overbrengen van de visie: Aansluiten op vraagstukken passend bij de doelgroep.
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Middelen en maatregelen in cijfers

Middelen en maatregelen
30%

20%

10%

Onvrijwillige zorg in percentage ten op zichte van aantal cliënten in 2017

Onvrijwillige zorg in percentage ten op zichte van aantal cliënten in 2018
Figuur 8 Middelen en maatregelen

Het aantal middelen en maatregelen is ten opzichte van 2017 toegenomen. In 2017 zijn er 274 middelen en maatregelen
geregistreerd, in 2018 zijn er 282 middelen en maatregelen geregistreerd. Ten opzichte van 2017 is het aantal cliënten ook
gestegen. In 2017 ontvingen 228 cliënten zorg en begeleiding binnen De Schutse, in 2018 waren er dat 255. Daarom is in
bovenstaande grafiek de onvrijwillige zorg berekent ten opzichte van het aantal cliënten. Daaruit is op te maken dat er
percentueel gezien minder onvrijwillige zorg wordt ingezet. Er is alleen een stijging zichtbaar in het toedienen van medicatie.
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3.4 Samen, de driehoek!
In gesprek met… moeder Van Leeuwen en persoonlijk begeleider
Het is dinsdagmorgen en we spreken elkaar in een klein kantoortje. Het
heeft even wat moeite gekost om in drie drukke agenda’s een moment te
vinden voor het gesprek. Het thema van deze morgen: driehoekskunde,
het contact tussen persoonlijk begeleider, cliënt en netwerk.

Binnen De Schutse vinden we de rol van het netwerk,
met name de vertegenwoordigers van groot belang.
Zeker voor onze cliënten die onvoldoende hun eigen
wensen en behoeften aan kunnen geven. We
bevorderen dat onder andere door onze
cliëntplancyclus daarop in te richten. Zo wordt tijdens
de gesprekken met vertegenwoordigers samen met
de persoonlijk begeleider, orthopedagoog en andere
disciplines gekeken hoe en op welke manier er
gewerkt kan worden aan doelen in het komende jaar.
Ouders/vertegenwoordigers hebben daarin
een
bepalende rol.

Ik begin met een openingsvraag over hoe het onderling contact wordt
beleefd. Moeder van Leeuwen start meteen enthousiast: “het contact is
heel goed, we spreken elkaar zeer regelmatig. Niet alleen tijdens officiële
momenten, zoals tijdens het bespreken van het plan, maar ook over allerlei
alledaagse kleine dingetjes. Ik ben ook altijd welkom om even aan te
wippen’’. Hanneke geeft aan dat moeder altijd voor haar dochter komt en
daarbij ook de context, zoals de groepssfeer, in de gaten houdt. Dat is fijn,
als moeder langs komt, neemt ze voor iedereen een stukje huiselijke gezelligheid mee. Moeder van Leeuwen noemt het als
voordeel dat ze in de buurt woont. Zo kan ze makkelijk even kort langsgaan bij de woongroep waar haar dochter woont. “Dat houdt
het contact ook open. Wanneer dingen niet lekker lopen, kan ik dat meteen aangeven.” Dat beaamt Hanneke: “Het is zo belangrijk
dat het contact open is! Ik probeer ook altijd meteen actie te ondernemen wanneer ik merk dat het niet lekker loopt. Het
bespreekbaar maken is echt belangrijk. Ook voor de cliënt.’’ Cliënten zijn zo gevoelig voor sfeer en spanningen, dat ze haarfijn
aanvoelen wanneer er spanningen zijn tussen ouders/vertegenwoordigers en persoonlijk begeleiders. Verder noemt Hanneke dat
ze het belangrijk vindt de ouders van cliënten ook goed te kennen: “Het zijn hun kinderen waar ik ook een beetje zorg voor mag
dragen. Ik ben daarbij maar een passant, terwijl ouders altijd ouders blijven.”
Moeder van Leeuwen benoemt dat het best lastig is om je dochter los te laten en over te geven in handen van begeleiders. Hanneke
benoemt dat ze toch juist dat vertrouwen heeft gekregen van moeder: “Ik vond het zo mooi dat moeder benoemde dat ze er alle
vertrouwen in had, met mij als ‘ nieuwe’ persoonlijk begeleider.” Moeder en persoonlijk begeleider gaan dus samen, ieder in hun
eigen rol, voor de kwaliteit van dochter respectievelijk cliënt.
Omdat de dochter van moeder van Leeuwen al geruime tijd op een woongroep woont, ben ik wel benieuwd of ze naast deze
positieve ervaring ook wel eens een negatieve ervaring heeft gehad. Die negatieve ervaring was er inderdaad ook. Waar het aan
lag dat het niet lekker liep? Moeder van Leeuwen: “Het was iemand die het goed wilde doen, volgens de boeken. Maar die
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Het belang van cliëntvertegenwoordigers verwerken we ook
in de scholingen en informatiesessies die we aanbieden. We
noemen dat driehoekskunde, een term die bedacht is door
Chiel Egberts. Driehoekskunde betreft de driehoek
vertegenwoordiger,
begeleider
en
cliënt.

medewerker vergat naar mijn dochter te kijken, wat zij nodig had. Dat wat je
in de boeken leert is wel nuttig, maar dat is het niet alleen. Je moet van ze
houden. Ik zeg dan altijd maar: ‘volg je hart en gebruik je verstand’, en in die
volgorde hoort het ook.“
In het hele gesprek is openheid te zien en het is overduidelijk dat moeder en
persoonlijk begeleider samen gaan voor het welzijn van respectievelijk hun
dochter en cliënt. Ik vraag naar het geheime recept van zo’n relatie.
“Vertrouwen”, noemt moeder. En dat beaamt Hanneke volmondig met: “het
gaat om vertrouwen geven en ontvangen.”

Zoals in bovenstaande afbeelding te zien is, zijn zowel
vertegenwoordiger (ouder) als begeleider gericht op de
cliënt. Echter, dient de driehoek in balans te zijn. De
vertegenwoordiger heeft zijn eigen plek in de driehoek, als
ook de begeleider en de cliënt. Wanneer er spanningen zijn
tussen ouder en begeleider gaat dit ten koste aan de cliënt.
De locatie waarop Hanneke van Loon werkt, de Linde in
Opheusden, heeft een training driehoekskunde gehad in
2018.
In november 2018 was het thema van de bezinningsavond
die jaarlijks samen met Stichting Adullam wordt
georganiseerd ‘Driehoekskunde’ met als spreker Chiel
Egberts. Alle medewerkers waren uitgenodigd om bij deze
bijeenkomst aanwezig te zijn.
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4. Onze medewerkers; met een hart van goud!
4.1 Waarom kiezen medewerkers voor De Schutse?
Eind 2017 is er een onderzoek uitgevoerd door de consultants van G2O naar het
werkplezier binnen De Schutse. Waarom werken medewerkers graag bij De Schutse?
Wat zijn de drijfveren van De Schutse? De medewerkers binnen De Schutse willen
graag meer weten en staan open om te leren en te ontwikkelen. De drijfveer om te
leren is daarom kenmerkend voor De Schutse (to Learn). Ook vinden we het binnen
De Schutse belangrijk en waardevol om te investeren in de relaties en te zorgen. Dit
is de drijfveer om relaties op te bouwen (to Bond). Een passende drijfveer binnen een
zorginstelling!
Medewerkers gaven in het onderzoek aan dat er veel ruimte is om met nieuwe ideeën
te komen en deze ideeën uit te werken/ te ontwikkelen. Er is veel ruimte voor groei en scholing van de
medewerkers, en dat alles in het belang van onze cliënten. De identiteit van onze Figuur 9 Drijfveren Lawrence
instelling is een belangrijke basis waarin medewerkers zich veilig en fijn voelen en hier
graag binnen willen werken. Onze medewerkers voelen de verantwoordelijkheid hier ook van en willen de Bijbelse boodschap
graag aan het hart brengen van onze cliënten.
4.2 Hoe beoordelen onze medewerkers De Schutse?
Eind 2018 is er door Monitorgroep een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd. Dit
onderzoek vindt elke twee jaar plaats. Via dit onderzoek is aan de hand van 10 belangrijke thema’s de
tevredenheid van de medewerkers gemeten. De 10 thema’s zijn: het werk, de organisatie, de kernwaarden,
de samenwerking, de stijl van leidinggeven, efficiënt werken, waardering, motivatie, werkbalans en de
intentie om bij De Schutse te werken en de verbeterpunten.
Respons
Het onderzoek is uitgezet onder 406 medewerkers, waarvan het onderzoek 402 medewerkers bereikt heeft.
251 medewerkers hebben het onderzoek ingevuld wat resulteert in een respons van 62%.
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Algemene tevredenheid
Het gemiddelde tevredenheidscijfer binnen De Schutse is een 7,7. Het landelijk
gemiddelde van het tevredenheidscijfer binnen een zorginstelling is een 7,4. We zijn
hier als De Schutse erg blij mee en mogen hier ook trots op zijn. Onze medewerkers
werken met plezier bij De Schutse!
Uit het tevredenheidsonderzoek komen altijd een aantal positieve punten en
verbeterpunten naar voren. Deze zijn schematisch weergegeven (zie figuur 10)
Onze medewerkers voelen zich thuis bij De Schutse. We bieden een veilige
Figuur 10 Positieve punten (V) en verbeterpunten (X)
werkomgeving waar de medewerkers zichzelf kunnen zijn. Hierdoor ervaren de
medewerkers een fijne werksfeer. Ondanks dat de werkdruk als verbeterpunt wordt
aangedragen, ervaren de medewerkers wel plezier in het werk. Het is waardevol om te zien dat de beleving van de kernwaarden
tot de positieve punten behoort.
Het inzichtelijk hebben van de positieve en de verbeterpunten helpt onze organisatie om actief te sturen en in de behoeften van
ons personeel te voorzien. Zo gebruiken we de positieve punten om verder uit te bouwen en daarmee deels de verbeterpunten te
elimineren. Deze verbeterpunten worden weggezet in de jaarplannen op teamniveau.
De hierboven genoemde positieve en verbeterpunten zijn punten die
geformuleerd zijn voor de totale organisatie. Op groepsniveau zijn er
teamrapporten gemaakt, waarin per team positieve- en verbeterpunten
geformuleerd zijn. Elke teamleider/locatiemanager gaat met zijn/haar
team(s) het komende jaar werken aan het in stand houden van de
positieve punten en het ontwikkelen van de verbeterpunten. Ook aan
de positieve- en verbeterpunten voor de totale organisatie wordt
gewerkt. Dit doen we door het in stand houden van de positieve punten
doen we door met elkaar te blijven doen wat we nu al doen. Werken
vanuit ons hart! Het ideale traject
is hiernaast schematisch Figuur 11 Schematische weergave van plan van aanpak n.a.v. resultaten MTO.
weergegeven. Hierbij zou de Monitorgroep invulling kunnen geven aan
de workshops. Omdat de tevredenheid hoog is en de werksfeer ook op een hoog peil staat, worden de teamvergaderingen benut
om de verbeterpunten te bespreken. De teamleider is vrij om hier zelf vorm aan te geven. De voortgang wordt bewaakt door de
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unitmanagers, die de bereikte resultaten delen in de overleggen van het beleidsteam. Dat zorgt voor een proces dat past binnen
onze PCDA-cylcus.
Aan het woord: Gerdien Heemskerk, teamleider intensieve zorg
Het MTO is een mooie weergave waar De Schutse in kan groeien en waar ze al erg sterk staan.
De betrokkenheid en de motivatie van de medewerkers vallen me op. De medewerkers gaan echt voor de
cliënten door het vuur! De medewerkers zouden hier wel wat meer waardering op mogen krijgen. Ook als je
naar het gemiddelde van Nederland kijkt, vind ik het mooi om te zien dat we binnen De Schutse de veiligheid
ervaren om elkaar feedback te geven (22 % hoger dan het gemiddelde van Nederland). Ik vind het sterk dat
er wordt gekeken naar ieder persoonlijk en dat de medewerker zijn eigen ambitie kan blijven nastreven!
Voor de teams waar ik teamleider ben, zie ik de volgende verbeterpunten:
 Werkdruk verlagen/aandacht werk-privé balans
 Invloed laten ervaren op de koers van De Schutse die op de groep bepaald wordt
 Samenwerking tussen de afdelingen verbeteren
De verbeteracties gaan we hiervoor oppakken:
 Het team zelf laten bepalen hoe we werkdruk kunnen verlagen (wel zo, dat de cliënten er
niet onder lijden).
 Als teamleider in gesprek blijven met de medewerkers om werk en privé in balans te houden.
 PB-ers zo aansturen dat ze de plannen in overleg met het team maken.
 Medewerkers uitdagen om mee te denken over de koers van De Schutse (stimuleren om te
reageren als er mensen worden gevraagd om mee te denken over het beleid van De Schutse).
 Zelf het goede voorbeeld geven als het gaat om samenwerking tussen de afdelingen te
verbeteren.
 Als teamleiders meer overleggen wat we kunnen betekenen voor een andere afdeling.
Het meetbaar maken zal deels zijn door weer een nieuw MTO.
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4.3 Teamreflecties
De derde bouwsteen van het kwaliteitskader is de reflectie in teams en op locaties. Deze reflectie is eind 2018 door ieder team
uitgevoerd. Hieronder is een overzicht opgenomen van de bevindingen en de ontwikkelpunten op unitniveau. In de bijlage van het
kwaliteitsrapport is een voorbeeld opgenomen van een reflectie van één van de teams.

Totaalreflectie Unit Intensieve Zorg en Intensieve begeleiding
Wat gaat goed
- De clienten worden betrokken bij alle identiteitsgebonden
activiteiten.
- Het sociale netwerk van de cliënt wordt vergroot.
- De cliënt ervaart invloed op zijn/haar leven.
- We nemen niets over als de cliënt het zelf kan.
- MIC meldingen worden besproken en geëvalueerd.
- Client ervaart houvast aan dagritme. Uitstapjes buiten het
dagritme (zoals kleine klusjes) zijn daardoor haalbaar.
- Teamlid kent zijn/haar taak en verantwoordelijkheid.
Totaalreflectie Unit Buitenlocaties
Wat gaat goed
- De cliëntplannen zijn actueel.
- MDO is goed georganiseerd, behandelaars zijn betrokken.
- CCE trajecten en consultatie wordt ingezet en hier wordt
van geleerd.
- Medewerkers ervaren een goede ondersteuningsrelatie
met de cliënt.
- Cliënt-(vertegenwoordigers) ervaren een prettige
bejegening van de medewerker.
- Risico’s op incidenten op seksueel gebied zijn in kaart
gebracht.
- Behoeftecirkel cliënt is actueel.
- Inspraak cliënt: maandelijks een cliënt vergadering.
- Focus op gezonde maaltijden en dagelijkse beweging.
Totaalreflectie Unit Kindzorg en Dagbesteding
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Wat kan beter
- Gezondheidsproblemen sneller signaleren.
- De kwaliteit van cliëntrapportage verbeteren.
- Stimuleren van openheid en vertrouwen in de
teamsamenwerking.
- Feedback geven en ontvangen.
- Inzet op eigen personeel, afbouwen van uitzendkrachten
en ZZP.
- Ontwikkelen van nieuwe arbeidsmatige activiteiten.

Wat kan beter
- Duidelijke en feitelijke rapportage.
- Seksuele ontwikkeling en behoefte aan voorlichting beter
uitvragen en beschrijven in zorgplan. Daarbij acties die
hieruit voortkomen oppakken.
- Op het juiste tijdstip zorgdeskundigen betrekken bij een
gezondheidsvraag van een bewoner.
- Filmopnames durven maken van jezelf en cliënten.
- Voor nieuwe medewerkers: kennis maken met de
methodiek ASBM en hiernaar handelen.
- Uitbreiden sociale netwerk cliënt.
- ASBM modellen kennen en toepassen.

Wat gaat goed
- Start van een nieuwe kinderwoongroep en jongerenhuis
(in de wijk).
- Taakdifferentiatie in Ambulant team: geeft rust en
structuur.
- Dagbestedingsgroepen zijn omgevormd naar
‘werkplaatsen’ waar zinvolle ‘werk-activiteiten’ uitgevoerd
worden.
- Personeelsformatie is op orde, afname uitzendkrachten en
ZZP.
- Cliënt ervaart houvast aan het dagritme.
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Wat kan beter
- Visie op ouder wordende cliënt.
- Uitbreiden van arbeidsmatig werk.
- Verfijnen van beeldvorming en behoeftecirkel cliënt.
- Multidisciplinair samenwerken.
- ASBM visie kennen en toepassen.
- Professionaliseren cliëntrapportage.

4.4 Scholingen
In 2018 hebben de medewerkers van De Schutse diverse trainingen
gevolgd. Binnen het trainingsaanbod zijn grofweg twee typen trainingen
te onderscheiden: verplichte trainingen en trainingen op vraag van
teams. Verplichte trainingen zijn bijvoorbeeld BHV-trainingen en
trainingen rondom verpleegtechnische vaardigheden. Deze trainingen
zijn nodig om de organisatie in basis veilig te laten functioneren. De
BHV’ers worden met name ingezet vanuit het cluster intensieve
begeleiding. De training met betrekking tot verpleegtechnische
vaardigheden wordt intern gegeven door vier medewerkers die daarvoor
zijn opgeleid. Zij zijn bekwaam en bevoegd om handelingen te trainen
en te toetsen.
De teamtrainingen komen tot stand in overleg met de leidinggevende.
De opleidingscoördinator gaat met hen in gesprek om te weten te komen
welke wensen er zijn. Er wordt dan gekeken naar een passende training:
sluit het aan bij de wens en het beschikbare budget? Het doel is om
zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de medewerkers, zodat het leerrendement wordt vergroot.
Om het ASBM-gedachtegoed in stand te houden, worden bestaande medewerkers ook verdiepingstrainingen aangeboden. Deze
trainingen worden door interne trainers gegeven die op hun beurt worden begeleid door een train-de-trainer-trainer.
Naast het volgen van teamtrainingen is leren nog zoveel meer. In 2018 zijn medewerkers gestimuleerd om congressen te volgen.
Tijdens congressen leren medewerkers meer over een thema, daarnaast is ‘netwerken’ ook een belangrijk onderdeel van zo’n dag.
Omdat we als organisatie ASBM als visie uitdragen en als model gebruiken, krijgt elke nieuwe medewerker een 2-daagse ASBMtraining aangeboden. In deze training wordt kennis gemaakt met het model en de praktische toepassing daarvan. Naast kennis
maken met het model, maken nieuwe medewerkers ook kennis met de organisatie middels een introductiedag. In deze
introductiedag worden de visie, organisatorische zaken, de arbo en regels met betrekking tot wet- regelgeving worden en er ruimte
is voor een stuk onmoeting.
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5. Reflectie en conclusie
5.1 Reflectie door de Raad van Bestuur
De Schutse heeft een enerverend jaar achter de rug. Veel is er veranderd, vooral door de gezamenlijke inzet van allen, tot
tevredenheid van velen. Belangrijk is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid kent, voelt én neemt. Belangrijk is ook dat we het
primaire proces als de bedoeling van De Schutse blijvend vanuit alle geledingen blijven voeden. Zo is ontwikkelingsruimte voor
allen een belangrijke pijler voor de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van zorg op De Schutse. Goed om te zien dat uit het
medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt dat medewerkers die ruimte ook beleven. Belangrijk is ook dat de structuur
ondersteunend is aan de begeleidingsmethodiek. De nieuwe indeling sluit beter aan bij de zorg die dagelijks verleend wordt via
ASBM. Voor de verandering in de ondersteunende diensten geldt hetzelfde. In 2019 zullen we veel aandacht geven aan de verdere
implementatie van de structuren. In dat jaar schenkt De Schutse ook aandacht aan het proces van communicatie met de cliënt.
Ook is er aandacht voor het proces van communicatie in de driehoek cliënt, medewerker en cliëntvertegenwoordiger. Een risico is
dat door de vele processen die momenteel binnen De Schutse lopen, dat de eindjes niet goed worden afgehecht. Door voldoende
aandacht te geven aan de PCDA-cyclus middels projectmanagement wordt dit opgelost.
5.2 Externe visitatie De Schutse
In het kader van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg is voor het kwaliteitsrapport 2017 een externe visitatie uitgevoerd. De
Schutse heeft drie externe deskundigen uitgenodigd, later te benoemen als commissie, en hen verzocht om gezamenlijk op
donderdag 19 april 2018 een externe visitatie uit te voeren. De drie externe deskundigen zijn:
- De heer drs. Hans van Wouwe, hoofd behandeling ASVZ/consulent Centrum voor Consultatie en Expertise;
- De heer Koen Grosheide, zelfstandig zorgverlener;
- De heer Bart Wijnbergen MSc, partner C3 adviseurs en managers.
Reflectie van de externe visitatoren
Aanbeveling
Waardering
- Het informatieniveau van het kwaliteitsrapport
- De dienstbaarheid van De Schutse voortkomend vanuit
hanteerbaar maken om betrokkenheid te verhogen en
de identiteit en levensbeschouwing is een
uit te nodigen tot feedback;
vanzelfsprekendheid;
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-

De bouwstenen meer consistent en ondersteunend
samen stellen;
Bij implementatie van de bouwstenen aandacht geven
aan een ‘continu feeling houden met de praktijk’.
In de kwaliteitsrapportage eenzelfde opbouw van
hoofdstukken hanteren;
Bij iedere bouwsteen aandacht schenken aan de
(prospectieve) risico’s;
De opgedane kennis en ervaring binnen ASBM verder
verbreden met collega organisaties.

-

-

-

De bouwstenen zijn naar mening van de commissie
een logisch vervolg op de missie en visie van De
Schutse;
De Schutse geeft een beeld van een verzorgde werken leeromgeving, waarbinnen cliënten zicht veilig
voelen en de zorg met liefde en aandacht wordt vorm
gegeven;
De oprechtheid en passie voor de zorgverlening en
ondersteuning van de cliënten en direct betrokkenen;
De Schutse kenmerkt zich door een houding van niet
denken in beperkingen maar denken in mogelijkheden;
De Schutse werkt op een systematische wijze aan de
continue ontwikkeling van de kwaliteit van zorg;
Er is een duidelijke nieuwsgierigheid en een wil om te
leren.

Wat zijn onze uitdagingen?
De externe visitatie laat zien dat De Schutse een lerende organisatie is, waarbinnen een open en kwetsbare houding wordt ervaren.
Hierbij is de identiteit een kenmerkende eigenwaarde van de organisatie. De zorgverleners ondersteunen vanuit passie, liefde en
aandacht de cliënten en voelen zich verwant met de direct betrokkenen. Daarnaast is er een nieuwsgierigheid en de wil om te
leren en zien we dat er uitdagingen liggen in het leesbaar maken van de kwaliteitsrapportages om zo de betrokkenheid rondom
de bouwstenen te vergroten.
Borging bouwstenen, feeling houden met de praktijk
Een reis van duizend kilometer begint met één stap. De eerste stap is in 2018 gezet. In dit jaar heeft er een reorganisatie
plaatsgevonden; teamleiders/locatiemanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor de teams en een beleidsmedewerker is
betrokken in de verdere implementatie van ASBM. Een deel van onze uitdagingen zien we geborgd worden in deze vernieuwde
organisatiestructuur. Er is een overlegstructuur georganiseerd waarin een ieder zijn/haar eigen taak en verantwoordelijkheid kent
en ruimte ervaart om te leren (zie hoofdstuk 3 paragraaf 2).
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Een uitdaging voor de komende jaren zal zijn om te komen tot een eenduidig, leesbaar en kwalitatief kwaliteitsrapport, waar bij
iedere bouwsteen aandacht geschonken wordt aan de risico’s, de borging en de communicatie. De verwachting is dat dit sterk
verbeterd is in het kwaliteitsrapport van 2018.
Tot slot kan met de ingezette ontwikkeling van ASBM (wat een goede voedingsbodem is t.a.v. de kwaliteit van zorg) kennis
verbreed worden en ervaring opgedaan worden bij collega organisaties. Dit zal worden gedaan door benchmarking, gesprekken
tussen Besturen en Raden van Toezicht, cliëntenraden en gesprekken tussen medewerkers, wat geborgd wordt in het strategisch
Jaarplan en meerjarenbeleidsplan.
5.3 Reflectie van de cliëntenraad en de ondernemingsraad
De cliëntenraad vergadert vijf keer per jaar. De Raad van Bestuur (RvB) is bij die vergaderingen aanwezig tijdens de bespreking
van de meeste agendapunten. De cliëntenraad wordt door de RvB geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen betreffende De
Schutse en de cliëntenraad geeft tijdens die vergaderingen zowel gevraagde als ongevraagde adviezen aan de RvB m.b.t.
bijvoorbeeld meerjarenbeleidsplan, kwartaalcijfers, zorginkoopbesprekingen, cliënttevredenheidsonderzoek en het strategisch
jaarplan. Dit alles gebeurt op een ‘open’ en constructieve wijze. Allen hebben het welzijn van de cliënt op het oog.
Een belangrijk agendapunt is het kwaliteitsrapport. Met grote aandacht volgt de cliëntenraad de opstelling van dat rapport waarin
aangegeven wordt hoe de kwaliteit van de te leveren zorg wordt verbeterd en op welke wijze borging plaats vindt van datgene
wat goed gaat. De cliëntenraad is zeer tevreden over het kwaliteitsrapport en vindt het rapport een getrouwe weergave van de
kwaliteit van zorg. In het rapport is helder weergegeven dat op De Schutse alle begeleiders hun begeleiding concentreren rond
de wensen van de cliënt. Zowel positieve zaken als verbeterpunten worden in het kwaliteitsrapport aangegeven en ook de wijze
waarop datgene wat beter kan, stapsgewijs verbeterd wordt. Het geestelijk welbevinden van de cliënt, het zich begrepen voelen
van de cliënt door personeel en vrijwilligers, de ASBM methodiek, de zelfreflectie van de teams komen vrijwel iedere
cliëntenraadsvergadering aan de orde.
G. Klein, cliëntvertegenwoordiger en lid van de cliëntenraad
In gesprek met de ondernemingsraad (OR) heeft de bestuurder het voorlopige kwaliteitsrapport besproken. De OR is gevraagd of
zij nog kritische aandachtspunten voor De Schutse hebben wat betreft het kwaliteitsrapport. Zij hadden een aantal tekstuele
adviezen: haal de Engelse termen uit het rapport of leg deze uit en de term ‘Samen doen’ wordt al in een ander verband gebruikt.
Mogelijk is het goed om dit aan te passen. Ook werd er een kritische meelezer benoemd vanuit de OR die om advies gevraagd
kan worden door de bestuurder. De adviezen van de OR zijn overgenomen in het rapport.
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5.4 Overzicht van de gebruikte bronnen
Strategisch jaarplan 2018
Meerjarenbeleidsplan 2018-2020
Managementdashboard P&O
Missie en visie De Schutse
Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)
Beleidsplan ASBM
Uitslag cliënttevredenheidsonderzoek 2017
Uitslag onderzoek G2O naar werkplezier binnen De Schutse
Uitslag medewerkerstevredenheidsonderzoek 2018
Rapportage vrijheidsbeperkende maatregelen
Rapportage MIC 2018
Cliënt- en medewerkersverhalen
Gesprekken met cliënt(vertegenwoordigers)
Uitkomst teamreflecties
Medezeggenschap
Rapportage externe visitatie 18-04-2018
Rapportage Itask
Rapportage scholingen
Database vrijwilligers
Visiedocument ASBM
Rapportage externe visitatie
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Overzicht met bijlagen
Bijlage 1: voorbeeld teamreflectie De Honingbij
Het afgelopen jaar is er binnen het team van De Honingbij gewerkt aan de volgende doelen onderverdeeld in verschillende thema’s:
1. Identiteitsgebonden zorg
 We zingen psalmen/liederen passend in het kerkelijk jaar tijdens de muziekactiviteiten
 De cliënten worden betrokken bij al de identiteitsgebonden activiteiten
Iedereen is bewust gemaakt van zijn verantwoordelijkheid ook wat betreft de identiteit. 1 collega heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen
om in de agenda te schrijven welke psalmen of liederen er evt. gezongen kunnen worden. Wanneer er identiteitsgebonden activiteiten zijn
proberen we hier de bewoners zo goed mogelijk bij te betrekken.
2. Samen-leven
 In december 2018 hebben we 2 extra vrijwilligers
o In oktober brainstorm op de agenda
 Bezoek doet activiteiten met cliënten
o Op de eerstvolgende planbespreking wordt familie gevraagd wat zij nodig hebben om activiteiten te doen.
 In december 2018 hebben we een sociogram van de Honingbij cliënten
o In een teamvergadering in het najaar wordt een sociogram uitgevoerd
In het achterliggende jaar hebben we geprobeerd nieuwe vrijwilligers te werven. Hierover is contact geweest met de vrijwilligerscoördinator en
ook heeft groepsleiding hier mensen voor benaderd. Er zijn nu 2 personen die hier over na wilden denken en die we binnenkort weer een keer
mogen benaderen. Na de enquête die we gehouden hadden zijn wij als groepsleiding er meer alert op om familie te vragen iets met hun familielid
te gaan doen wanneer ze er zijn. In plaats van alleen maar contacten te leggen met familieleden van andere bewoners. Ook lijken verschillende
families de laatste tijd hier zelf meer het initiatief in te nemen door even weg te gaan met hun familielid. In de laatste 2 teamvergaderingen is het
team met de orthopedagoog bezig geweest met het sociogram van De Honingbij. In de eerstvolgende teamvergadering DV in januari hopen we
het sociogram af te kunnen ronden en zodoende ook duidelijkheid te hebben met betrekking tot de …….. die er liggen binnen de groep.
3. Eigen regie
 We nemen niets over daar waar de cliënt het zelf kan.
o We schenken hier aandacht aan binnen Vlaskamp
o Verzorgingskaarten zijn up-to-date en nodigen uit tot zelfstandigheid cliënt
 De cliënt ervaart invloed op zijn/haar leven
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o De cliënt krijgt de mogelijkheid te kiezen waar hij dit zelf kan
o De cliënt krijgt de mogelijkheid tot het opdoen van nieuwe ervaringen en begeleiding signaleert of dit aansluit bij de
behoeften
De verzorgingskaarten zijn up to date gemaakt. Doordat deze niet altijd klopten werd er regelmatig wat van de bewoners overgenomen terwijl dit
niet nodig was. De cliënten die zelf kunnen kiezen wordt vaak de mogelijkheid geboden om zelf te kiezen, maar dit moet nog wel meer.
Groepsleiding is zich ook meer bewust van hun eigen handelen waardoor ze zich ook bewust proberen te zijn van wat de cliënt nog zelf kan.
4. Kwaliteit van zorg
 Elke 2 maanden worden de mic-meldingen in de teamvergadering besproken
o Aandacht op medicatie
 Veranderingen bij cliënten worden opgemerkt. Een ieder neemt zijn eigen verantwoordelijkheid
o Signaleren van gezondheidsproblemen
 De kwaliteit van de rapportage is verbeterd
o We rapporteren volgens de richtlijn op de Honingbij
o Oriënteren op training rapportage
In het afgelopen jaar is er aandacht geweest voor de medicatiefouten die er gemaakt werden. Hierdoor zijn er de laatste tijd wel minder
medicatiefouten gemaakt. Er worden nog regelmatig dingen niet gesignaleerd in de zorg voor de bewoners, daarom willen we hier het komende
jaar ook nog mee aan de slag te gaan. De rapportage voldoet nog erg regelmatig helemaal niet aan de eisen voor een goede rapportage, het
komende jaar hopen we hier meer mee aan de slag te gaan.
Doelstelling voor DV 2019:
1. Kwaliteit van de zorg
 Veranderingen bij cliënten worden opgemerkt. Een ieder neemt zijn eigen verantwoordelijkheid
o Signaleren van gezondheidsproblemen
o Actie ondernemen wanneer dit nodig is
 De kwaliteit van de rapportage is verbeterd
o We rapporteren volgens de richtlijnen
o Training rapportage
2. Team
 Er is openheid naar en vertrouwen in elkaar
o Dialoogtraining
o Intervisie
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Bijlage 2: format teamintervisie in relatie tot ASBM-visie

Format agenda teamvergadering vleugel D/E
Aan
Van
Notulist
Datum
Tijd
Locatie :

1.

:
:
:
:
:

Opening

2. Bespreken Notulen + actie en besluiten lijst
3. Vaststellen agenda
4. Korte mededelingen
Onderwerp

5. Thema ASBM - cliëntgerichtheid
Zinvolle dag invulling

Ingebracht door

(10.20-10.45uur)
Wat hiervoor nodig?

6. Thema ASBM – collega’s
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Ingebracht door

7. Actie en besluiten lijst
Actie en besluitenlijst
No
Omschrijving afspraak

Verantwoordelijke persoon

Datum afspraak

8. Sluiting
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Wanneer afgerond

Status

Datum afgerond
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