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CLIENTVERSIE KWALITEITSRAPPORT
Corona in Nederland was best even schrikken. Heel Nederland zat op slot en opeens

We proberen met elkaar dat iederee

moesten we contact met onze familie en vrienden missen. Jullie hebben aangegeven

vindt op de groep. Dat doen we door d

dat het wel een fijne tijd was met elkaar en dat je elkaar kon helpen. Toch hopen we
met elkaar dat orona nooit meer terugkomt, zoals in begin maart 2020. Het missen van
werk en familie is helemaal niet leuk!

op de groep en worden begeleiders g

voelt of verdrietig. Als we op tijd zien d

begeleiders

Jullie begeleiders gaven in 2020 hun werk een cijfer: een 7,8! Jullie begeleiders vinden

Als je een kamer huurt op De Schutse

het fijn om jullie te begeleiden en doen dit ook graag. Soms is het wel lastig voor

we dat je zoveel mogelijk dingen zelf

begeleiders als ze thuis zijn, om niet meer aan hun werk te denken. Begeleiders willen

vaccinatie voor Covid wil of niet. Bege

ook graag meer nadenken over de toekomst van De Schutse en meer met elkaar praten
over onze reformatorische identiteit.
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maar jij kiest zelf. Soms is zelf kiezen

begeleiders je

en die op De Schutse woont of werkt het fijn

Naast dat het fijn is op De Schutse, is het ook belangrijk om dingen te leren. Dingen om

de begeleiders te helpen het gezellig te maken

te leren staan in je plan. Jouw persoonlijk begeleider doet met jou gesprekjes over wat

geholpen om te zien of er iemand zicht alleen

je al hebt geleerd. Samen denken jullie niet over nieuwe dingen op te leren.

dat je verdrietig ben of alleen dan proberen de

s met jou te praten.

Op De Schutse worden er afspraken gemaakt over heel veel dingen. Dat noemen we
beleid. Maar in het beleid staat ook hoe we met dingen omgaan zoals internet, naar de

e en begeleiding krijgt om te wonen, proberen

kerk gaan, trouwen enz. In de toekomst willen we de afspraken zo opschrijven dat jij ze

f kan kiezen. Bijvoorbeeld of je wel of niet een

ook begrijpt en er samen met jouw persoonlijk begeleider over kan praten.

eleider helpen jou bij het maken van een keuze,

n te moeilijk, dan kan het zijn dat je ouders of

e helpen bij het kiezen.
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Voorwoord
Ontwikkeling doet er toe. Voor een embryo, voor een baby, voor
een peuter, voor een leerling, voor een puber, voor een volwassene,
voor een grijsaard. Kortom, ons gehele leven ontwikkelt een mens
zich. Daarin zijn verschillende stadia te herkennen; soms gaat het
gelijkmatig, soms met sprongen, soms staat het stil, soms wil iemand
daarbij geholpen worden, soms wil iemand het zelf doen.
De Schutse wil in die ontwikkeling een helpende hand
bieden. Voorzien in de behoeften van degenen die een
ontwikkelingsachterstand hebben. Daarbij voelt De Schutse zich
genormeerd door Gods Woord.
In dit kwaliteitsrapport is te lezen hoe De Schutse daar in 2020 aan
gewerkt heeft. Ervaringen van cliënten en medewerkers worden
gedeeld. 2020 was een bijzonder jaar. Het werd gekenmerkt door de
coronapandemie; en nu, april 2021, is het einde er nog niet. Covid-19
heeft een zware wissel getrokken op de kwaliteit van de zorg.
Desondanks hebben de medewerkers vanuit de liefde van hun hart
hard gewerkt aan die kwaliteit. In het rapport valt daar veel over te
lezen.
Kwaliteit van leven is een gevleugeld woord geworden in deze
tijd. Veel is nodig om die te ontwikkelen. Een ding blijft echter een
belangrijke levensvraag voor iedereen: hoe heeft onze verhouding tot
de Heere zich in het afgelopen jaar ontwikkeld?

De heer dr. K. (Klaas) Ruitenberg
Raad van Bestuur
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CORONA
TERUGBLIK VANUIT HET PREVENTIETEAM

cliëntzorg, continuïteit van zorg, personeelszaken en

Net als vele anderen begrepen we al snel dat het

huisvesting. De leden van het preventieteam bespraken

coronavirus Nederland niet zou overslaan. Was de

meerdere keren per week de ontwikkelingen en paste

berichtgeving in de maanden januari en februari

haar beleid daarop aan.

nog vrij beperkt en voornamelijk gericht op de
ontwikkelingen in het buitenland, zo werd het in maart

Ondanks het werken in cohorten, aanscherpingen in

wel anders en kreeg dit ook gevolgen voor de zorg- en

preventiemiddelen, sluiten van dagbesteding en een

dienstverlening binnen De Schutse.

groot appél wat we deden op cliënten, medewerkers
en het netwerk van de cliënt, werden al snel de

Begin maart werd daarom een preventieteam

eerste coronabesmettingen geconstateerd. Begin

samengesteld die de opdracht had om cliënten,

april hebben we dan ook een overlijden van een cliënt

medewerkers, vertegenwoordigers, familie en overige

moeten betreuren.

betrokkenen zo goed mogelijk te informeren over de
ontwikkelingen van het coronavirus in relatie tot de

In de maanden maart, april en begin mei werkten

zorg- en dienstverlening op De Schutse.

medewerkers die niet in de directe zorg betrokken

Bestaande protocollen met betrekking tot pandemieën

waren thuis en was de dagbesteding gesloten. Medio

en het zorgcontinuïteitsplan werden geraadpleegd.

mei, in navolging van de landelijke versoepelingen,

Maar al snel werd duidelijk dat dit niet de richting gaf

hebben we de dagbesteding geopend en bezoek aan

die voldoende was om een pandemie van deze orde

cliënten op een aangepaste manier weer vorm kunnen

te coördineren. Tenslotte was het coronavirus ook voor

geven. Gedurende de zomerperiode ging dit goed.

ons nieuw!

Er werden weliswaar tot september besmettingen
vastgesteld, maar gelukkig leidde dit niet tot grote

Het preventieteam besloot om met de kennis van

uitbraken binnen onze afdelingen. Tot de landelijke

dat moment nieuwe beleidsdocumenten op te

tweede golf in september kwam. Vanaf dat moment

stellen die sterk richtinggevend van aard waren. Op

zijn er verschillende afdelingen in quarantaine geweest

veel voorkomende vragen hebben we antwoorden

om te voorkomen dat het virus zich binnen de locaties

geformuleerd, ingedeeld in de thema’s: algemeen,

zou verspreiden.
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In dit jaar hebben we voor veel uitdagingen gestaan.

voor de beproevingen, maar ook voor de zegeningen

We zijn dankbaar dat onze medewerkers goed hebben

die we van Hem mochten ontvangen.

meegewerkt in de uitvoering van het beleid. We
denken ook aan de cliënten die een lange periode geen Uiteraard hebben we voor enkele dilemma’s gestaan.
bezoek mochten ontvangen. Dit was voor hen als voor

Een aantal dilemma’s en de wijze waarop we ze

hun familieleden een zware beproeving. We kunnen

hebben aangepakt zijn hieronder weergegeven.

dan ook niet anders dan de Heere, onze God, erkennen
Dilemma

Oplossingsrichting

Onvoldoende beschermingsmiddelen te

Particuliere initiatieven opgezocht, kwaliteit van product laten toetsen

leveren door landelijke leveranciers

door een kwaliteitsafdeling van een ziekenhuis.

(mondmaskers, schorten, handschoenen).
Onvoldoende testcapaciteit, en langdurig

Sneltesten ingekocht en eigen ‘teststraat’ ingericht.

wachten voordat medewerker getest kon
worden bij de GGD.
Continuïteit van zorg onder druk i.v.m. hoog Op afdelingen waar clienten ook besmet waren, besmette
aantal besmette medewerkers binnen één

medewerkers zonder ernstige klachten door laten werken.

afdeling.
Extramurale cliënten in een zorgelijke

Ambulante zorg ingezet voor een selectie extramurale cliënten. In

thuissituatie, terwijl de dagbesteding

een aantal gevallen de dagbesteding wel open gesteld voor de

gesloten was.

extramurale cliënt, 1 op 1 begeleiding aangeboden.

Anderhalve-meter principe niet haalbaar

Anderhalve-meter maatregel losgelaten op de afdeling, cliënt blijft

in de uitvoering van de zorg.

fysiek contact houden met begeleider, tenzij bewezen besmettelijk. Bij
besmetting gebruik van PBM.

‘Mondkapjesplicht’ als anderhalve-meter

In de dagelijkse zorg alleen mondmasker gebruiken bij handelingen

afstand niet geborgd kan worden.

waar meer aerosolen vrijkomen dan gebruikelijk.
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SAMENVATTING VAN EEN CORONA-EVALUATIE

was door ziekte onder personeel ‘de vijver leeg’. De

Vanuit De Schutse is er een enquête uit gegaan

vraag om diensten op te lossen bleef komen. Dit heeft

richting de medewerkers om hen te vragen naar de

veel druk gegeven’, ‘Communicatie rondom diensten en

bevindingen in de eerste coronaperiode. Hieronder

veranderen van diensten kon echt beter’.

vindt u een samenvatting van deze bevindingen.

Voor een ander deel van de medewerkers was dit deel
niet van toepassing omdat ze niet zijn ingezet in deze

De informatie die vanuit het crisisteam gedeeld werd

tijd.

en was te vinden op het intranet is door het grootste
gedeelte van de medewerkers goed ontvangen. Het
document werd regelmatig vernieuwd en duidelijk
gemaakt door dit rood te markeren. Medewerkers
hebben dit als prettig ervaren. Een klein aantal van
het personeel miste informatie over ziekte/overlijden
van cliënt(en). Waar de medewerkers met hun vragen
terecht konden was voor het grootste gedeelte van de
medewerkers duidelijk. Als moeilijk werd ervaren dat
bij het versoepelen van de maatregelen het crisisteam
minder/niet meer in beeld was. 11 medewerkers
benoemen dat ze dit verwarrend vonden en niet wisten
bij wie ze dan terecht konden.

Op de vraag of medewerkers zich zorgen hebben
gemaakt over hun eigen gezondheid is wisselend
geantwoord. Het merendeel heeft zich niet in grote
mate zorgen gemaakt over hun eigen gezondheid.
Maar meer over de gezondheid van hun omgeving
en over het feit dat ze zich zorgen maakte dat ze het
coronavirus zelf meebrachten binnen De Schutse.
Medewerkers zijn er van overtuigd dat de genomen
maatregelen zeker geholpen hebben om de
verspreiding binnen De Schutse te beperken. Dat er
in het begin medewerkers mochten komen werken
die geen koorts hadden maar wel corona-achtige
verschijnselen lieten zien, wordt gezien als niet helpend.
Medewerkers hebben zich zoveel als mogelijk
gehouden aan de gestelde maatregelingen die golden
binnen De Schutse.
Op de vraag of er binnen De Schutse voldoende

Er zijn 124 medewerkers die deze periode m.b.t.

beschermingsmiddelen aanwezig waren,

het oplossen van diensten als heel goed/goed

geven 196 medewerkers aan dat er voldoende

hebben ervaren. Genoemd wordt dan de goede

beschermingsmiddelen aanwezig waren binnen

communicatie hierover en het gevoel van samen

De Schutse. Genoemd wordt in de commentaren

doen. 14 medewerkers hebben dit als ‘kan beter’ en 5

dat er overal desinfectie te vinden was en er

medewerkers hebben dit als slecht ervaren.

voldoende handschoenen geleverd werden. Vanuit 29
medewerkers wordt deze vraag beantwoord met

De onderwerpen die hierin naar voren komen zijn de

nee. De eerste periode wordt hierin genoemd als

verandering van werkplek, communicatie rondom en

onvoldoende zoals deze medewerker verwoord: ‘Begin

verandering van diensten en hoge werkdruk. Hierbij

van de corona tijd niet. Toen was het nog best vaag. Na

wat quotes van medewerkers hierover: ‘Emotioneel

volledige isolatie alles beter geregeld.’

vond ik deze periode erg zwaar en heb ik hierin matig

Ook komt er uit 12 van de commentaren dat er werd

ondersteuning in gevoeld’, ‘Op een gegeven moment

ervaren dat er te weinig beschermende middelen
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waren. Er wordt benoemd dat ze zuinig aan moesten

Of De Schutse innovaties die in deze periode gestart

doen en dat er daardoor ook te laat mee begonnen is

zijn mee moet nemen naar de toekomst wordt als

bij de cliënten die nog maar weinig klachten hadden.

volgende verwoord: De kleine overleggen online
voortzetten , dit zorgt voor sneller contact en actie. Een
groot gedeelte van de medewerkers zou het flexibel
thuis werken willen behouden. De efficiëntie en geen
reistijd worden hierbij aangehaald.
Wat er nog aan opmerkingen gedeeld werd is
onderstaande:
De saamhorigheid, onderlinge band en de warmte/liefde
voor de bewoners wat extra gevoeld werd tijdens deze
periode is waardevol en houden we graag vast!’ en ‘Het
was een heftige en intensieve tijd. Als team zijn we hier
wel sterker uitgekomen en meer betrokken geworden
naar elkaar! Ook heeft het een positieve werking
gegeven aan de band tussen wonen en DAC. We waren

Het contact tussen ouders/verwanten en De Schutse

echt 1 team!’

in deze periode is door een groot deel van de
medewerkers als positief ervaren. De nieuwsbrieven/

Zoals deze medewerkers het hebben verwoord,

informatie mails zijn als positief ontvangen. Het

benoemen dit ook 23 andere medewerkers.

grote deel van het contact met verwanten werd

Kernwoorden die dan voorbij komen zijn

onderhouden door de pb-er van de cliënt. Er werd

saamhorigheid, verbinding, contact, betrokkenheid.

benoemd dat naar mate de maatregelen langer

Complimenten worden hierin verwoord richting elkaar

duurde dit met momenten wat lastiger werd en er ook

als medewerkers op de werkvloer, naar de facilitaire

onbegrip werd ervaren.

dienstverlening en het preventieteam.
.

Het thuis werken is door het grootste gedeelte van de
medewerkers als goed ervaren. Minder stress/reistijd,
goede concentratie zijn punten die hierin worden
genoemd. Wat in de commentaren bij deze vraag veel
naar boven kwam is dat medewerkers de verbinding
onderling erg missen. En in een aantal commentaren
dat storingen in het systeem het werken met momenten
niet mogelijk maakte.

De coronaperiode
zorgde voor
meer verbinding,
saamhorigheid en
betrokkenheid.
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ZORG
KERNGEGEVENS PER 01-07-2021
Onze locaties

Wat verlenen wij?

Aantal cliënten

Zorgzwaarte

Kesteren (hoofdlocatie)

Wonen, dagbesteding,

65 bewoners, 18 logees, 43

VG4 tot en met VG8

logeren

extramurale deelnemers

Wonen, dagbesteding,

28 bewoners, 3 logees, 16

Achterberg

VG3 tot en met VG7

logeren

extramurale deelnemers

Opheusden

Wonen, logeren

24 bewoners, 5 logees

VG4 tot en met VG8

Oud-Vossemeer

Wonen, dagbesteding,

24 bewoners, 11 logees, 30

VG3 tot en met VG8

logeren

extramurale deelnemers

3 gezinshuizen

Lunteren: 6 bewoners

Lunteren, Achterberg en
Opheusden

VG5, VG6 en VG7

Achterberg: 5 bewoners
Opheusden: 1 bewoner

Ochten / Werkendam

Regio midden/zuid

Dagbehandeling aan

9 deelnemers

kinderen, dagbesteding

dagbehandeling, 6

kinderen

deelnemers dagbesteding

Ambulante begeleiding en

23 cliënten

Indicatie WMO/JW

1 cliënt

Indicatie WMO

Indicatie Jeugdwet

zorgondersteuning
Regio Zeeland
Totaal clienten in zorg:
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Ambulante begeleiding

275 cliënten

Bijvoorbeeld: onlangs wilde een cliënt een
laptop kopen, maar had niet voldoende geld.
REGIE BINNEN LICHT VERSTANDELIJK

De begeleider zou dan ook kunnen uitleggen

GEHANDICAPTEN (LVG)

dat je met een lening een laptop kan kopen, om

– Rianne Burgers (orthopedagoog)

vervolgens met de cliënt de voor- en nadelen
af te wegen. Maar in dit soort gevallen geven

‘Ik mag kiezen’

begeleiders dit soort informatie niet. Ook valt mij
op dat soms te snel wordt gezegd dat een cliënt

In de zorg voor mensen die functioneren op het niveau

geen keuze kan maken, zonder dat er met de cliënt

van een licht verstandelijke beperking zijn keuzevrijheid

over is gesproken. Dat werd gezien bij de keuze

en wilsbekwaamheid ter zake belangrijk thema’s .

over de coronavaccinatie. Hierin wordt opgemerkt
dat de begeleider soms geneigd is om hierover

Per beslissing die een cliënt maakt wordt de

de cliënt niet te informeren, omdat ze geen onrust

wilsbekwaamheid bepaald. Als getwijfeld wordt

willen veroorzaken.

aan de wilsbekwaamheid voor een bepaalde
keuze, worden de volgende vijf stappen van het
besluitvormingsproces rondom die keuze doorlopen:

3.

Begrijpen van de voor- en nadelen en de gevolgen
voor de eigen situatie. Wanneer begeleiders de tijd
nemen om informatie uit te leggen, zie ik dat ze

1.

Het vermogen om een keuze uit te drukken (verbaal

dan meestal ook helpen om de voor- en nadelen

of non-verbaal). Op de groepen waar ik werk zijn

op een rijtje te zetten. De begeleiders zijn goed in

de meeste cliënten goed in staat om hun keuze uit

staat tot het visualiseren van informatie. Onlangs

te drukken. Daar waar het wat lastiger is om de

heeft een begeleider een gesprek gevoerd met

keuze van de cliënt op te merken, zie ik dat er op

een cliënt die vanwege corona geen bezoek meer

de Schutse door veel begeleiders heel goed wordt

ontving, terwijl dit wel mag. Tijdens dit gesprek

gekeken en geduldig wordt gewacht op de keuze.

zijn de voordelen (minder kans op besmetting) en
nadelen (gezelligheid missen) op een rijtje gezet.

2.

Het begrijpen van de informatie. Wat mij opvalt

Door dit te doen heeft de cliënt uiteindelijk een

is dat begeleiders niet alle informatie delen met

andere keuze kunnen nemen dan ze voorheen

een cliënt, omdat ze hen willen behoeden voor het

deed.

maken van een, in hun ogen, foute keuze.

13
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4.

Wegen van de beslissing, weloverwogen besluit

ONTWIKKELINGEN GEZINSHUIZEN

nemen. Bij De Schutse zien we nog vaak dat de
cliënt alleen zelf mag kiezen als hij heeft laten zien

De Schutse geeft naast woonzorg en dagbesteding

dat hij een verstandige keuze kan maken. Dit is een

ook zorg in de vorm van een gezinshuisconstructie.

verkeerde interpretatie. Het gaat er namelijk om

Deze constructie geeft de mogelijkheid om zorg te

dat de cliënt een weloverwogen beslissing neemt.

kunnen verlenen in een omgeving die midden in de
maatschappij staat en zoveel mogelijk aansluit bij de

5.

Cliënt lijdt niet aan een psychiatrisch ziektebeeld

behoefte van de cliënt.

dat in de weg staat. Je bent wilsonbekwaam als je

Ongeveer tien jaar geleden is De Schutse gestart

het proces van besluitvorming niet zorgvuldig kunt

met een gezinshuis in Lunteren. In die jaren is

doorlopen.

zorg geboden in een stabiele woonomgeving. De
cliënten ontvangen ondersteuning van tenminste

Binnen LVB-groepen in Achterberg wordt de

een vaste gezinshuisouder, waardoor de onderlinge

trend gezien dat begeleiders en wettelijk

vertrouwensrelatie heel goed is ontwikkeld. Door

vertegenwoordigers nog te vaak een keuze van

de vertrouwensrelatie is ook de competentiebouw

een cliënt onterecht overnemen. Hier worden twee

makkelijker te realiseren en dooft moeilijk

hoofdredenen voor gezien:

verstaanbaar gedrag uit.
Afgelopen twee jaar is De Schutse verder gegroeid

1.

Begeleiders zijn zich onvoldoende bewust van hun

met nog eens vier gezinshuizen, in Lunteren,

taak om de wilsbekwaamheid te beoordelen. Ze

Opheusden, Achterberg en Oud Vossemeer. Ook bij

zijn onvoldoende toegerust om hun beoordeling

deze ontwikkeling is goed waar te nemen dat 1-2 vaste

te onderbouwen. Dit werd opgemerkt toen de

gezinshuisouders bijdragen aan de opbouw van de

begeleiders de wilsbekwaamheid moesten

vertrouwensrelatie.

beoordelen aangaande coronavaccinatie.

Elke gezinshuisouder heeft een vaste behandelaar

Enkele begeleiders waren verbaasd dat ze

(orthopedagoog), die samen met de unitmanager

eerst in gesprek moesten met de cliënt om

werkt vanuit de ASBM–visie om ondersteuning te

de wilsbekwaamheid te kunnen beoordelen.

geven aan de cliënten.

Zij vertelden dat ze in het verleden zelf een
inschatting maakten, zonder te beseffen dat het

Gezien de snelle ontwikkeling van de afgelopen

hun taak is eerst met de cliënt in gesprek te gaan.

twee jaar, vraagt dit ook om duidelijke kaders en
uitgangspunten voor gezinshuizen van De Schutse om

2.

Wanneer begeleiders de nadelen en risico’s

op eenduidige wijze zorg te kunnen geven.

inschatten wordt vervolgens onterecht vaak

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe

de conclusie getrokken dat de begeleider de

notitie gezinshuizen, die geheel gebaseerd is op

beslissing mag nemen. Onrustig worden, slecht

“Kwaliteitscriteria Gezinshuizen”. Deze kwaliteitscriteria

slapen of hoofdpijn krijgen, wegen veelal niet

zijn ontwikkeld door de toename van het aantal

zwaar genoeg om de beslissing over te nemen. Een

gezinshuizen in Nederland om zorg te dragen voor

cliënt mag ook een onverstandig besluit nemen.

gezamenlijke richtlijnen voor deze vorm van zorg.

De regels en afspraken omtrent identiteit zijn een

De kwaliteitscriteria zijn opgebouwd uit vier

belangrijk onderwerp met betrekking tot keuzevrijheid

bouwstenen:

en wilsbekwaamheid in relatie tot loyaal zijn aan

1)

Bekwame gezinshuisouder

de Schutse. De cliënten hebben deze vaak niet zelf

2)

Leefklimaat in gezinshuizen

ondertekend (terwijl ze hier veelal wel wilsbekwaam

3)

Positie van de cliënt en diens ouders

voor zijn), maar hun wettelijk vertegenwoordigers

4)

Organisatie van transparante, navolgbare en

hebben dit gedaan. Cliënten benoemen (terecht) dat

goede zorg.

zelf een beslissing kunnen nemen over kleding in de
zomer (korte broek) of het laten staan van een baard.
Dit onderwerp staat inmiddels geagendeerd op de
agenda van het beleidsteam.
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De Schutse zal haar eigen actuele notitie gezinshuizen

DE PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGE AAN HET WOORD

toetsen aan deze landelijke kwaliteitscriteria, interne

– Ruth Willemsen

begeleidingsvisie van ASBM en eigen identiteit. Dat
geeft houvast voor zowel de gezinshuisouders binnen

‘Als praktijkverpleegkundige ondersteun ik begeleiders

hun eigen taken en verantwoordelijkheden, als ook

en cliënten bij vragen op verpleegkundig gebied.

voor de organisatie als geheel.

Dit kan variëren van huidproblematiek, vragen over
medicatie tot advies over handelen bij acute medische

De ervaring is dat de balans tussen werk en privé

situaties. Indien nodig kan ik aanschuiven bij een

van gezinshuisouders continue onder druk staat. De

teamoverleg om bijvoorbeeld een klinische les te geven

zorg die geboden wordt, is onderdeel van het eigen

over een bepaald ziektebeeld of wijze van handelen.

privédomein van de gezinshuisouder. Daarnaast

In principe ben ik beschikbaar voor de hele Schutse.

blijkt het een zoektocht om als gezinshuisouders ook

Op het moment dat het vragen zijn die niet binnen mijn

eigen kinderen in dezelfde setting op te voeden. Dit

deskundigheid passen, verwijs ik door naar andere

doet een beroep op de mentale weerbaarheid van

disciplines.

de gezinshuisouder (de periode van corona heeft dit

In Kesteren komt maandelijks de huisarts langs voor

juist versterkt). De Schutse heeft de keuze gemaakt

de niet-acute problemen bij de cliënten. Voorafgaand

om dit jaar iedere medewerker te trainen op mentale

aan dit bezoek inventariseer ik de vragen die er zijn.

weerbaarheid. Voor de gezinshuisouders komt dit op

Ik loop mee met de huisarts en pak soms voor of na

het juiste moment, want deze basis moet in evenwicht

het bezoek weer dingen op in overleg met de huisarts.

zijn om te kunnen werken aan een onvoorwaardelijk

Ook tussendoor kunnen begeleiders contact zoeken

perspectief voor de toekomst.

voor vragen of overleg. Ik neem deel aan MDO’s,
waar nodig, in overleg met de orthopedagoog. Naast
deze ondersteuning denk ik indien nodig mee over
palliatieve zorg en het gebruik van de PALLI-vragenlijst.
Daarnaast stuur ik de VTV-trainers aan en denk ik mee
over medisch/verpleegkundige problemen, zoals het
beleid rondom hygiëne, infecties en prikincidenten.
Doordat de functie van praktijkverpleegkundige
relatief nieuw is (sinds september 2020), is het soms
nog zoeken wat mijn taken zijn. Dat geldt voor mij,
maar ook voor medewerkers die niet goed weten
wat ik voor hen kan betekenen. Ook merk ik dat ik
nog niet bij iedereen in beeld ben, onder andere door
de maatregelen rondom Covid-19. Wat ik merk is dat
er bij De Schutse veel begeleiders werken met een
begeleidersachtergrond, waardoor kennis op medischen verpleegkundig gebied minder aanwezig is, terwijl
de zorgvragen complexer worden. Op dit gebied kan er
nog een ontwikkelslag gemaakt worden.’
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VANUIT DE MIC-COMMISSIE

Voor 2021 heeft de MIC-commissie een aantal doelen

Binnen de zorg moeten incidenten rondom clienten
gemeld worden via een MIC-melding. De commissie is
verantwoordelijk voor (mee)bewaken en bevorderen van de
kwaliteit van de zorg.

gesteld:
1.

de taken en de verantwoordelijkheden zijn
van de unitmanager, de leidinggevende, de

De MIC-commissie heeft in 2020 vier keer vergaderd.

orthopedagoog en de MIC-commissie bij het doen

In 2020 hebben de collega’s het hele jaar op de nieuwe

van een inspectiemelding en de bijbehorende

wijze de MIC-incidenten gerapporteerd. Ieder kwartaal
zijn de teamleiders gevraagd een kwartaalanalyse te
maken op de kwartaalrapportage. Deze analyse heeft
de MIC-commissie ieder kwartaal doorgenomen en
van feedback voorzien. We zien een verbetering in het
maken van de analyse. Hierin waren de teamleiders
aan het begin nog erg zoekend. Teamleiders geven
terug dat het lastig is om een goede analyse te
maken. Dit thema komt daarom aan de orde op de
leidinggevende dag in 2021. In 2021 zijn er een aantal
meldingen gedaan van calamiteiten bij de inspectie.
De MIC-commissie merkt dat niet voor alle collega’s
duidelijk is waar de taken en verantwoordelijkheden
liggen bij het doen van een analyse voor de inspectie.
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Er is een procedure waarin duidelijk is wat

rapportage.
2.

De MIC-commissie deelt periodiek informatie met
de organisatie, waardoor de meldingsbereidheid
van het doen van een MIC vergroot wordt:
- Ieder kwartaal wordt er informatie gedeeld
vanuit de MIC-commissie op JIP.
- Er worden op centrale plaatsen in de organisatie
poster opgehangen.
Tijdens de derde teamleidersdag (september 2021)
worden leidinggevenden toegerust op het maken
van de analyse.
- Leidinggevenden worden blijvend toegerust door
het ieder kwartaal geven van feedback door de
MIC-commissie op de analyses.

Meldingen 2020 per kwartaal
Kwartaal

Aantal meldingen

1e kwartaal 2020

572

2e kwartaal 2020

674

3e kwartaal 2020

654

4e kwartaal 2020

558

Totaal aantal meldingen:

2.458

Meldingen 2020 per categorie
Categorie

Aantal meldingen

Agressie en geweld

1.645

Medicatie

458

Grensoverschrijdend gedrag

151

Vallen

145

Afwezigheid

9

Anderssoortig incident

50

Totaal aantal meldingen

2.458

Meldingen 2020 per cluster
Categorie

Aantal meldingen

Kesteren (hoofdlocatie) - wonen

1.078

Kesteren - kinderdagcentrum

225

Kesteren - dagbesteding

186

Achterberg - wonen

431

Achterberg - dagbesteding

133

Opheusden - wonen

165

Oud-Vossemeer - wonen

117

Oud-Vossemeer - dagbesteding

48

Gezinshuizen

20

Overig

55

Totaal aantal meldingen

2.458
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Op de teamanalyses is door de MIC-commissie een
samenvatting geschreven met een conclusie:
Buitenlocaties
Gedurende het jaar zie je binnen bepaalde teams meer
bewustheid van het moeten melden. Hierdoor neemt
het aantal meldingen toe. Bepaalde doelgroepen
hadden moeite met de sluiting van dagbesteding
door corona in het eerste en gedeeltelijk tweede
kwartaal, waardoor meldingen toegenomen zijn
door het ervaren van onduidelijkheid. Dat zie je bij
een aantal groepen ook terug in de vakantieperiode,
waarbij onduidelijkheid wordt ervaren door cliënten.
We hebben na het tweede kwartaal dagbesteding
niet meer volledig hoeven te sluiten, wat ten goede
komt aan het dagprogramma van onze cliënten.
De medicatiefouten die voorkomen, zijn vaak
slordigheidsfoutjes. Leidinggevenden proberen het
team hierop alert te houden en bespreken dit in
teamvergaderingen. In Achterberg zijn in het derde
kwartaal meer agressiemeldingen gedaan in verband
met de komst van een nieuwe bewoner, terwijl de
ruimte hiervoor niet toereikend was. Het is de vraag
af of de randvoorwaarden op deze locatie op orde
zijn om een nieuwe cliënt te kunnen plaatsen. In OudVossemeer is in het vierde kwartaal een toename
te zien van incidenten. Dit kwam door inzet van 2
onervaren medewerkers. Inmiddels is hier door de
locatie actie op ondernomen. Hier dient altijd aandacht
voor te zijn, twee onervaren medewerkers op een
groep mogen niet ingezet worden naast elkaar.
(Intensieve) Zorg en begeleiding
Als gekeken wordt naar de verschillende kwartalen,
valt allereerst op dat in kwartaal 3 en 4 vollediger en
consequenter geanalyseerd is. Ook lijken medewerkers
zich bewuster van de urgentie om incidenten te
melden, waardoor het melden is toegenomen. Het
schrijven van de analyses door teamleiders is veelal
nog te algemeen of onvolledig, waardoor onvoldoende
input is voor een unitanalyse per kwartaal.
Binnen het cluster IZ is het opvallend dat de
medicatiefouten toegenomen zijn en de noodzaak van
het verantwoord omgaan met medicatie toedienen
afzwakt onder werknemers. Oorzaken van incidenten
als moeheid, onoplettendheid en afleiding zijn zorgelijk.
Het is belangrijk dat deze verantwoordelijkheid
teambreed gedragen gaat worden.
Binnen het cluster Z&G zijn de analyses voornamelijk
gefocust op de agressie van een betreffende bewoner
en de handelingsverlegenheid van het team (De
Duiventil) dat zorgt voor weerstand. De draagkracht
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vanuit het team is laag. Om het team in beweging
te krijgen is gekozen voor richting geven, middels
verwachtingen naar het team duidelijk te maken en
een visie te creëren voor de betreffende bewoner. In
de behandeldriehoek, wordt ook de ervaring van de
behandeldriehoek van een andere cluster gebruikt.
Door deze sterke focus op agressiemeldingen, blijft
de analyse van valincidenten en medicatiemeldingen
onderbelicht. Met name op De Zanglijster is sprake
valincidenten. De verwachting wordt uitgesproken
dat dit gelijk zal blijven of zal vermeerderen. De
kwaliteitscommissie is bezig met het opzetten van
een valprotocol en onderzoekt de mogelijkheden van
valpreventie.
Intensieve begeleiding
Voor cluster IB is duidelijk zichtbaar dat medewerkers
adequater en consequenter zijn gaan melden. Hierin
is voorlichting helpend geweest. Passend bij de
doelgroep, zijn de meldingen voornamelijk gerelateerd
aan agressie. De aanpak die gehanteerd wordt, is
(pro)- actief ingesteld. De interventies zijn vooral gericht
op het toerusten van het team; het verminderen van
handelingsverlegenheid door volledige beeldvorming
cliënt en vergroten van mentale en fysieke
weerbaarheid. Hierin lijkt een verschil te zitten tussen
Torenvalk/Tortelduif en Tuinfluiter. Bij de Tuinfluiter is
vooral ingespeeld op de beeldvorming van cliënt; de
behoeften van de cliënt die daarin centraal staan en de
verantwoordelijkheid van de begeleider.
In de analyse worden verschillende noodmaatregelen
genoemd, maar hier wordt inhoudelijk niet
op geanalyseerd. Om het leerrendement en
kwaliteitsverbetering te stimuleren, zal het analyseren
van deze meldingen meer aandacht moeten krijgen.
Kind en jeugd
De coronatijd en de vakantieperiode zijn periodes
geweest die voor onvoldoende houvast zorgen (bij
zowel het team als bij de cliënt) met een toename van
incidenten op Medicatie en Agressie/Geweld.
Een vraag die hieruit voortkomt is hoe de
vakantieperiodes beter kunnen worden ingericht zodat
cliënten en medewerkers meer houvast ervaren (en het
aantal incidenten afneemt).
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BETROKKENHEID CLIËNTEN BIJ ONTWIKKELEN BELEID
Cliënten meer betrekken in het reilen en zeilen binnen
De Schutse is voor ons een aandachtspunt en een
ontwikkelverlangen. Vanuit de Inspectie en vanuit
de externe audits hebben we de afgelopen jaren
regelmatig een signaal gekregen om cliënten meer
te betrekken bij de ontwikkelingen binnen onze
organisatie. Met de uitbreidingen op de locaties
Oud-Vossemeer en Achterberg (LVB-doelgroep) is
de noodzaak daarvan ook steeds meer zichtbaar.
Cliënten geven zelf aan dat ze inzicht willen krijgen
en meedenken in beleidsstukken die hen aangaan. Te
denken valt aan bijvoorbeeld het beleid seksualiteit en
beleid schermtijd.
In de komende vier jaar (2021-2024) willen we dit
verder vormgeven. Dit doen we door de volgende
stappen te ondernemen:


Een projectgroep met cliënten en persoonlijk
begeleiders opstarten (2021).



Een afweging maken welke beleidstukken worden
herschreven, zodat deze aansluiten bij de cliënten
(2021).



Vier beleidstukken herschrijven en implementeren
(2022).



De beleidstukken evalueren en aanpassen (2023).



Evalueren wat het project heeft opgeleverd en
hoe we dit in huidige projecten kunnen meenemen
(2024).

ASBM IN ONZE ORGANISATIE
Binnen De Schutse wordt gewerkt met een begeleidingsmodel
voor een menswaardige begeleiding, waarin De Schutse haar
cliënten, zoveel als mogelijk, het gewone leven laat ervaren.
Dit begeleidingsmodel staat bekend als het ASBM-model
(Adullam Schutse Begeleidings Methodiek).

Fysieke behoeften: Het creëren van een menswaardige
omgeving die veilig en herkenbaar is, en recht doet aan
lichamelijke en psychische gezondheid.
Met de komst van COVID-19, en de daarbij horende
maatregelen, kwam een veilige en herkenbare
omgeving voor veel cliënten onder druk te staan.
Denk hierbij aan het wegvallen van bezoek, de sluiting
van dagbesteding, niet meer naar je werk kunnen
en mogen en zelfs periodes waarin woongroepen in
quarantaine moesten. Ondanks al deze beperkingen
voor de cliënten kan gezegd worden dat het hebben
van een betekenisvolle daginvulling bleef staan. Hierin
is geprobeerd zoveel mogelijk herkenbare activiteiten
terug te laten komen. Dit betekent dat de focus het
afgelopen jaar vooral gericht was op het continu
reageren op de situatie en stabiliseren. Het pro-actief
bezig zijn en toewerken naar de perspectieven stond
hiermee iets minder op de voorgrond. Wat dit jaar
wel op de voorgrond stond binnen De Schutse was
het cliëntgericht werken. Wie is de cliënt? Hoe sluiten
we optimaal aan bij zijn/haar wensen, kwaliteiten
en behoeften? Wat hier positief aan bijdraagt is de
implementatie van het nieuwe cliëntplan. Daarnaast
is, met de voltooing van de nieuwbouw, de omgeving
van veel cliënten veranderd. Mooi om te zien dat deze
nieuwe woning zo gebouwd zijn dat het normale leven
ervaren kan worden. Dit onder andere door nabijheid
van de begeleider vanzelfsprekender te maken d.m.v.
open ruimtes.
Emotionele behoeften: De ander waarderen,
menswaardig tegemoet treden en begeleiden in het
aangaan en onderhouden van respectvolle relaties.
Waar het afgelopen jaar veel aandacht is geweest
voor de vraag ‘Voelen de bewoners zich gezien en
gehoord in deze moeilijke en spannende periode’,
kon dezelfde vraag gesteld worden m.b.t. de
medewerkers van De Schutse en alle betrokken
cliëntvertegenwoordigers. Wat opviel binnen de teams
was het denken in mogelijkheden, de veerkracht en
het doorzettingsvermogen. Vanuit de organisatie is
er veel aandacht geweest voor het organiseren van
digitale overleggen op teamniveau, zodat de kwaliteit
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van zorg niet in het geding kwam. Daarnaast was er

deze periode onder druk gestaan. Waar mogelijk is

veel aandacht voor het vasthouden en versterken van

dit weer opgestart en binnen de mogelijkheden die

de verbinding met cliëntvertegenwoordigers en is er

er waren is gekeken om toch recht te doen aan de

gezocht naar alternatieven voor bezoek.

talenten en kwaliteiten van de cliënten die het betreft.
Het ontplooien en opdoen van nieuwe ervaringen is iets

Mentale behoeften: Het ondersteunen van de cliënt

wat verder uitgebreid kan worden.

bij het maken van keuzes en hierdoor de gelegenheid
geven invloed te hebben op de dagelijkse gang van

Het afgelopen jaar zijn de ASBM-waarden opnieuw

zaken.

geformuleerd. Het doel was om waarden te
beschrijven die zowel herkenbaar zijn voor de cliënt

Het afgelopen jaar is er steeds meer aandacht voor

als de medewerker. Wie zijn we als organisatie?

het thema ‘Wilsbekwaamheid’ gekomen. Elke cliënt

Hoe onderscheiden we ons? Samen nadenken over

is wilsbekwaam, tenzij na multidisciplinair overleg

de waarden die leiden tot bepaalde gedragingen

blijkt dat de cliënt niet in staat is tot een redelijke

zal zorgen voor herkenning en erkenning. Dit leidt

waardering van zijn belangen m.b.t. het betreffende

uiteindelijk tot een omgeving waarin menswaardigheid

thema. De vragen die hieruit voortvloeien zijn: Waar

en veiligheid ervaren kan worden.

ervaren de cliënten invloed op hun leven? Hoe kunnen
we als organisatie het ervaren van regie voor de
cliënten bevorderen/vergroten? Gezien wordt dat
communicatie vanuit de organisatie steeds vaker
gericht is aan de cliënt. Zowel qua vorm als inhoud.
Ook het nieuwe cliëntplan komt tegemoet aan het
ervaren van invloed op het eigen leven d.m.v. vragen
als ‘Wat zijn jouw wensen voor het komende jaar? ‘.
Verder is er veel aandacht geweest voor de rol van
de cliënt in beslissingen rondom het inzetten van
onvrijwillige zorg en vaccinaties. De betrokkenheid
van cliënten bij planbesprekingen en overleggen m.b.t.
het inzetten van onvrijwillige zorg kan nog uitgebreid
worden.
Zingevende behoeften: Het laten ontplooien van
activiteiten door cliënten die betekenis hebben voor
henzelf en anderen.
Het afgelopen jaar heeft uitdagingen met zich
meegebracht wat betreft het ervaren van een
betekenisvolle dag voor zichzelf en anderen. Er is
vorig jaar meer aandacht gekomen voor rapportage,
evaluatie en werken vanuit perspectief. Mogelijk heeft
dit bijgedragen en was het ondersteunend in het vorm
geven van de zingevende behoeften. Gezien werd
dat er binnen de organisatie gebruik gemaakt is van
de mogelijkheden die er zijn. Ondanks de sluiting van
dagbesteding werd aandacht gegeven aan deze
behoeften doordat dagritmes doorgang vonden al was
het op een aangepaste wijze. Binnen De Schutse is op
dit punt ook verder gewerkt aan het aansluiten van de
activiteiten bij de bewoners. Zo is binnen een van de
buitenlocaties is een huiskamergroep gestart om dit
beter vorm te kunnen geven voor de ouderen binnen
de woning. Het werken buiten de organisatie heeft in
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WET ZORG EN DWANG (WZD)
De komst van de Wet zorg en dwang (Wzd) heeft De
Schutse aangegrepen om haar ASBM-visie – waarin
menswaardige zorg een uitgangspunt is – ook binnen
onvrijwillige zorg een plek te geven. Het Nee, tenzij
argument sluit namelijk naadloos aan bij het ASBM.
Doordat de Wzd vraagt om vertegenwoordigers uit
te nodigen, merken we binnen De Schutse dat er een
enorme betrokkenheid is van vertegenwoordigers.
Op die manier wordt er een gezamenlijk plan
opgesteld. Hierdoor is er intensief contact en worden
verwachtingen afgestemd en gevoelige thema’s in de
context besproken met als doel een gezamenlijk plan
op te stellen.

Aantal ingezette structurele maatregelen in 2020

Het helpt ons datn naast de zorg ook een lid van
de Commissie Onvrijwillige Zorg aanwezig is. Deze
persoon is niet bij de zorg betrokken, stelt kritische
vragen en is alert of er conform de WZD wordt
gehandeld. Daarnaast heeft ook de doelgroep jonge
kinderen met met vrijheid beperkende maatregelen
meer de aandacht. Binnen De Schutse hanteren we
de beleidsregel dat kinderen vanaf vier jaar ook
worden meegenomen in het proces. We denken
hierdoor op een preventieve manier aan te sluiten bij
onze mensvisie en deze is niet gebonden aan leeftijd.
Door op jonge leeftijd duurzam de investeren in hun
ondersteuning, voorkomen we dat we deze doelgroep
over enkele jaren intensief moeten begeleiden.
Hiermee voorkomen we dat we anders moeten gaan
denken, kijken en doen wanneer een cliënt twaalf jaar
is geworden.
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Aantal ingezette incidentele maatregelen in 2020

MEDEWERKERS
Eind 2020 is er door Monitorgroep een

Aandachtspunten

medewerkerstervredenheidsonderzoek (MTO)

✓

Het onderzoek is uitgezet onder 466 medewerkers.

✓

47% van de medewerkers zou graag meer invloed
hebben op de strategie van de organisatie;

313 medewerkers hebben het onderzoek ingevuld wat
resulteert in een respons van 67%. In 2018 was dit 61%

34% van de medewerkers heeft moeite om zich los
te maken van het werk;

uitgevoerd. Dit onderzoek vind elke twee jaar plaats.

✓

50% van de medewerkers vind dat er te weinig

we zagen dus een stijging van 5% in vergelijking met de

word gesproken over het naleven van de identiteit

vorige meting.

binnen De Schutse.

Werkplezier

Verbetertraject

De medewerkers geven hun werkplezier gemiddeld

Per team is er een groepsrapport gemaakt met sterke

een 7,8. 99% van de werknemers geeft aan dat hun

punten en aandachtspunten. De teamleiders gaan met

werkplezier voldoende is 1% vind dat dit onvoldoende

het team aan de slag om de sterke punten nog verder

is. De reden die werknemers aangeven voor hun

uit te bouwen en actief te sturen op verbeteracties wat

werkplezier waren:

betreft de zwakke punten. De verbeterpunten worden

✓

Plezier hebben in het werk;

weer meegenomen in de teamplannen.

✓

Trots zijn om bij de Schutse te werken;

✓

De Schutse als stimulerende werkomgeving

Het beleidsteam zal aan de slag gaan met zowel

ervaren.

de sterke als de zwakke punten die voor de hele
organisatie van toepassing zijn. De verbeterpunten

Sterke punten

zullen worden meegenomen in het Strategisch

✓

Jaarplan.

98% van de medewerkers vindt dat ze zinvol werk
doen;

✓

91% van de medewerkers gaat met plezier naar het
werk;

✓

91% van de medewerkers geeft aan te weten wat
er van het verwacht word in de omgang met de
cliënten.
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VISIE OP LEREN EN WERKEN
Wanneer medewerkers in staat zijn hun werk te doen
vanuit persoonlijke motivatie ontstaat er een cultuur
waarin de medewerker in staat is de cliënt te geven
wat er écht toe doet. Hiervoor is van belang dat elke
medewerker zich fysiek, emotioneel en mentaal sterk
voelt en daarbij kracht put uit de gedeelde waarden of
wel zingeving. Daarom is de visie op leren opgebouwd
vanuit de fysieke, emotionele, mentale en zingevende
behoeften. Deze behoeften zijn gekoppeld in de
gedeelde waarden die uit het G2O onderzoek zijn
gekomen. Dit is terug te zin in het figuur (fysiek = rood,
emotioneel = oranje, mentaal= blauw, zingevend =
groen).

Samen

Warm en open

Samen betekent dat je in groepsverband scholing krijgt.

Warm en open betekent dat er sprake is van dialoog.

Dat betekent dat je als team, driehoek, functiegroep

Er moet dus mogelijkheid zijn om met elkaar te spreken,

een training krijgt. Op de manier wordt kennis

een dialoog aan te gaan en in verbinding te zijn en

gewaarborgd.

samen inzichten te creëren en inzichten te verkrijgen.

Samen betekent ook dat we kiezen voor ‘coaching on
the job’. Dat betekent dat je leert op de werkvloer.

Vrijheid

Je draagt gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de
training en de opbrengst daarvan.

Training en coaching is geen doel op zichzelf. Het is een
middel ten behoeve van team/competentie opbouw ter

Kwetsbaar

ondersteuning van de uitvoering van je werk. Vrijheid
in de vorm van trainen vinden we belangrijk omdat we

Kwetsbaar betekent dat je fouten mag maken én dat

geloven dat je intrinsiek gemotiveerd moet zijn op het

er ruimte is om daar aan te werken. Daarbij is het

geleerde toe te passen in de praktijk. Op De Schutse

belangrijk dat tijdens het leer- of coachingsproces

scheppen we de randvoorwaarden voor het team,

dat medewerkers lopen, zij de steun krijgen van

zodat dit op een betekenisvolle manier is in te kunnen

de leidinggevende. Aanvullend geeft De Schutse

richten.

ook interne coaching. Daarnaast kunnen heftige
gebeurtenissen altijd gedeeld worden met het

Transformatie

Bedrijfsopvangteam. Zij staan 24/7 voor de
medewerkers klaar.

Transformatie betekent dat je de informatie
betekenisvol kunt omzetten voor kennis in de praktijk.

Ontwikkeling

De richtlijn is daarbij dat liever weinig onderwerpen,
goed aan de orde komen, dan veel onderwerpen een

Er is altijd ruimte voor ontwikkeling zodat we onze

beetje doen. Vasthouden (bijv. in teamvergadering) is

talenten benutten. Deze ontwikkeling willen we samen

onderdeel van de transformatie.

doormaken en is een doorlopend proces.

Daarnaast krijgen nieuwe medewerkers een buddy
toegewezen. Hij of zij is beschikbaar voor vragen en
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ondersteunt hen om in de praktijk aan de slag te gaan!

ZELFREFLECTIE IN DE ROL VAN LEIDINGGEVENDE
In 2019 is gestart met het toerusten van de
leidinggevenden. Dit betreft een driejarenprogramma
met daarin de volgende, aan ASBM-gerelateerde
thema’s: dialoog, zelfreflectie en zingevend. In 2020
stond het thema ‘zelfreflectie’ centraal.
In de gegeven trainingen zijn we aan de slag gegaan
met ‘moedige gesprekken’. Dit zijn gesprekken die
bij de leidinggevende zorgen voor stress of dit zijn
gesprekken die gevoerd worden met een persoon
die zorgt voor stress in het team. In de trainingen is
stilgestaan bij:


Aansluiten bij jezelf en de ander (sensitiviteit en
responsiviteit).



Richtinggevende vragen stellen. Moed om door te
vragen op persoonlijk vlak bij de ander.



Het nemen van besluiten.



Wie ben ik als leidinggevende? Wat is mijn rol?
Wat maakt dat ik vragen niet of wel stel?



Waar liggen mijn grenzen? En waar liggen de
grenzen van de ander?

In twee trainingen lag de focus met name op de 1 op
1 gesprekken die de leidinggevende voeren met hun
collega’s. In de andere twee trainingen werd geoefend
met het vormgeven en begeleiden van intervisie in
teamverband.

‘Tijdens de leidinggevende dagen
krijg je goede handvatten mee op de
verdieping in te gaan met intervisie.
Bij de teams waar intervisie nog
moet worden opgestart was het
lastiger om met de opbrengst van de
leidinggevende dagen aan de gang te
gaan.’ - Teamleider
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WERVEN MEDEWERKERS
Al een aantal jaren heeft de gehandicaptenzorg te

Om vacatures in te vullen wordt er op verschillende

maken met krapte op de arbeidsmarkt en zijn er binnen

manieren aandacht besteed aan werving. Zo wordt

De Schutse doorlopend veel vacatures. Met name voor

er elke week in verschillende vormen van (social)

de functies van begeleider, persoonlijk begeleider en

media het verhaal van De Schutse verteld waarbij

medewerker huishoudelijke dienst. In 2019 stonden er

elke keer weer een andere groep of doelgroep wordt

doorlopend 55 vacatures open en zijn er 45 vacatures

belicht. Vacatures worden intern onder de aandacht

ingevuld. In 2020 stonden er 75 vacatures open en

gebracht via de tweewekelijkse nieuwsbrief, worden

zijn er 47 vacatures ingevuld. Hoe snel de vacatures

verzonden aan een grote groep mensen die zich

ingevuld worden is afhankelijk van de afdeling/locatie,

ingeschreven hebben voor de vacature nieuwsbrief en

de functie en de onregelmatigheid van diensten. Voor

via social media of andere soorten van media zoals

de afdeling intensieve begeleiding is het werven van

krant, tijdschriften en kerkbladen onder de aandacht

begeleiders / persoonlijk begeleiders al jaren een

gebracht. Om voortdurend te blijven kijken naar

probleem.

mogelijkheden voor werving en selectie en aan te
sluiten bij wat aanspreekt in de maatschappij is er in

Uit een onderzoek wat uitgevoerd is door de VGN

2021 een commissie werving & selectie opgezet die

in 2020 blijkt dat dit een landelijk probleem is.

samen bekijkenwaar de kansen en mogelijkheden

Ook vacatures voor de functie van leidinggevende

liggen op dit gebied.

en ondersteunende functies, zoals huishoudelijk
medewerker en functies op het bedrijfsbureau, zijn

Daarnaast wordt er steeds weer gezocht

moeilijk in te vullen. Bij de kinderwoongroepen zijn er

naar manieren om De Schutse, maar ook de

gemiddeld veel vacatures. Deze vacatures worden

gehandicaptenzorg als geheel onder de aandacht

relatief snel ingevuld, maar bij deze groepen is het

te brengen. Zo wordt er samengewerkt met het

verloop onder medewerkers groter. Op deze functies

Hoornbeeck om leerlingen te enthousiasmeren voor de

solliciteren jonge mensen. Deze mensen willen wij

gehandicaptenzorg. Ook zorgen onze ambassadeurs

als organisatie een kans geven, maar tegelijk vraagt

ervoor dat het verhaal over werken bij De Schutse

de functie van begeleider ook veel stabiliteit op deze

verteld wordt aan jong en oud op jongerenavonden

groepen. Omdat jonge medewerkers vaak ook nog

en avonden van kerkelijke gemeenten. Helaas

in ontwikkeling zijn is de functie niet altijd passend en

moesten er afgelopen jaar door het coronavirus

worden deze medewerkers regelmatig overgeplaatst

veel bijeenkomsten afgezegd worden en konden

naar andere groepen. Om de kwaliteit van zorg te

netwerkbijeenkomsten met andere organisaties niet

waarborgen en voldoende begeleiders te hebben,

doorgaan.

worden er uitzendkrachten en ZZP’ers ingezet op
groepen waar vacatures moeilijk ingevuld worden.

Ondanks dat er in 2020/2021 op andere wijze
gezocht moet worden naar hoe we zichtbaar zijn

Hoe snel functies ingevuld zijn, heeft ook te maken met

en blijven, zijn er toch een aantal ontwikkelingen

de regio waar een locatie gevestigd is, de doelgroep

doorgegaan. In 2018 is de vraag bij het Hoornbeeck

en de regelmaat in diensten. Zo zijn vacatures in Oud-

neergelegd of zij ‘modulair opleiden’ konden

Vossemeer snel ingevuld. In Zeeland is er weinig keuze

ontwikkelen voor zij-instromers. Omdat daar vanuit

in identiteitsgebonden gehandicaptenzorg waardoor

de overheid voor MBO scholen weinig ruimte voor

het aanbod van medewerkers ook groter is. De

is, heeft het Hoornbeeck zelf een mogelijkheid

vacatures voor de locatie Achterberg zijn ook relatief

ontwikkeld om volwassenonderwijs te bieden.

snel opgevuld. Hier speelt de doelgroep (hoger niveau)

Deze opleiding is opgezet door het Hoornbeeck,

en het landelijke karakter van de locatie een rol. Binnen

waarbij de gehandicaptenzorgorganisaties binnen

de afdelingen waar dagbesteding gegeven wordt aan

het vastgestelde curriculum hun wensen in volgorde

cliënten worden vacatures ook sneller opgevuld omdat

van lessen hebben aangegeven. Het Hoornbeeck

daar alleen maar dagdiensten zijn en er regelmaat

vraagt gedurende de opleiding feedback aan de

geboden kan worden in de diensten.

praktijkopleiders en werkbegeleiders over de inhoud
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(voorbeeld externe nieuwsbrief)

van de opdrachten om daarmee zoveel mogelijk
aan kunnen sluiten bij de behoefte van de werkvloer.
Om deelnemers te werven voor deze opleiding is er
door Adullam, Siloah, De Schutse en het Hoornbeeck
gezamenlijk een wervingscampagne opgezet met
advertenties en een informatieavond op school. De
opleiding is in februari 2020 gestart. Vanuit De Schutse
zijn er twee zij-instromers gestart met deze opleiding.
Andere zij-instromers (zes) zijn al eerder dan februari
gestart en zijn daarom ondergebracht bij particuliere
opleiders als het LOI en Zorg en Werk Academie.
Ook wordt er in 2021 een webinar gehouden om
leerlingen te enthousiasmeren voor het werken met
mensen met een verstandelijke beperking. Samen met

(voorbeeld post social media)

leidinggevenden en leerlingen van het Hoornbeeck
Apeldoorn wordt er een symposium georganiseerd
waar ambassadeurs vanuit Adullam. Siloah en De
Schutse vertellen over de inhoud van het mooie vak
als begeleider / persoonlijk begeleider. Zo blijven we
als organisatie ook in 2021 en ondanks de coronacrisis
voortdurend zoeken naar mogelijkheden om het
werken bij De Schutse onder de aandacht te brengen.

(voorbeeld wervingsadvertentie)

Samen het gewone leven ervaren
En begrijp jij wat voor mij belangrijk is?

vacature

De Schutse
Zorg wat er écht toe doet

Binnen onze unit intensieve begeleiding staat een onvoorwaardelijke
ondersteuningsrelatie centraal in de begeleiding van de bewoners. Zo neemt
Jaap op basis van deze ondersteuningsrelatie samen met zijn begeleider deel
aan een betekenisvol dagprogramma.
De Schutse wil een betekenisvolle invulling geven aan het gewone leven.
Wil jij hier ook een onderdeel van uitmaken? Kom dan eens kennismaken met
ons. Mail ons je cv via vacature@deschutse.nu of kijk op werkenbijdeschutse.nl.
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TEAMREFLECTIE
Totaalreflectie Unit Intensieve Zorg en Intensieve begeleiding & Zorg en begeleiding
Wat gaat goed

Wat kan beter

✓

✓

Samenwerking tussen verschillende
behandeldriehoeken wordt gestimuleerd.

✓
✓

✓

✓

Wens is het meer uitdragen en naleven van de
waarden van de identiteit van De Schutse

✓

Feedback geven aan collega’s vinden we lastig.

Medische risico’s wordt eerder gesignaleerd door

Hoe we dit beter kunnen vormgeven zonder dat we

inzet van praktijkverpleegkundige.

het gevoel krijgen dat de relatie onder druk staat. is

Individuele ondersteuning middels coaching geeft
ruimte voor een lerende werkomgeving.

✓

betrokken en nemen werk te vaak ‘mee naar huis’.
✓

Saamhorigheid tussen collega’s wordt gevoeld en
gewaardeerd.

✓

het individu al begeleider. We voelen ons enorm

We zien signaalgedrag vanuit team of cliënten als
onvervulde behoeften.

Meer balans tussen draagkracht en draaglast van

de uitdaging.
✓

We hebben niet altijd het idee dat we zelf kunnen

De direct leidinggevende geven goed

beslissen over de manier hoe we ons werk doen.

voorbeeldgedrag en hebben vertrouwen in de

We willen dit bespreekbaar maken en kijken hoe

collega’s

we kunnen aansluiten in de vorm die past binnen

Er is overzicht in status cliëntplannen en risico’s

organisatie en behoeften van cliënten zodat

worden gesignaleerd.

beslissingen gezamenlijk genomen kunnen worden.
✓

Blijvende aandacht tussen juiste en gewenste
communicatie/verwachtingen tussen medewerkers
en cliënt vertegenwoordigers.

Totaalreflectie Unit Buitenlocaties
Wat gaat goed

Wat kan beter

✓

Dagbesteding voor ouderen is gerealiseerd.

✓

✓

Documenten structuur komt steeds meer op orde

✓

SEO en behoeftecirkels zijn opgesteld, samen met

emotie, meer professionaliteit)
✓

(cliënt)-vertegenwoordigers.
✓

ECD’s zijn grotendeels op orde en wordt efficiënter

Meer samenwerking vanuit de systemetrie (minder
Wensen/behoefte van alle cliënten inzichtelijk
hebben. (werk- en vrije tijd).

✓

gebruikt doordat er functionarissen zijn opgesteld.

Veiligheid-en risico’s in beeld hebben van elke cliënt
met bijbehorende risicokaart.

✓

Ambassadeurs zijn aangesteld n.a.v. scholingen.

✓

Duidelijke visie op de groepen

Houden de theorie in de praktijk

✓

Ontwikkeling in de driehoeksoverleggen, werken

✓

Goede sfeer onder collega’s, onderlinge dialoog is

✓

vanuit de visie.

versterkt.

✓

ASBM is nog onvoldoende geïntegreerd

Doelen uit activiteitenplan worden gericht omgezet

✓

Werkdruk naar beneden, meer aandacht voor

in acties.

directe zorg.

✓

Boodschappen inkoop loopt binnen de begroting.

✓

Bewonersvergaderingen worden structureel
gehouden onder meerdere doelgroepen.

✓

Wettelijke vertegenwoordigers worden inhoudelijk
betrokken bij het cliëntplan en ontwikkeling van
doelen.

kwaliteitsrapport 2020

30

✓

Inzet van MultiBel tijdens slaapdiensten als
“achterwacht”.

✓

Toepassen en eigen maken van het ARBO-plan op
locatie.

Totaalreflectie Unit Kindzorg en Dagbesteding
Wat gaat goed

Wat kan beter

✓

✓

Teamleiders en medewerkers weten elkaar te
vinden, teamleiders zijn op de hoogte van wensen
en kwaliteiten van medewerkers.

✓
✓
✓
✓

Taakverdeling Persoonlijk begeleiders,
orthopedagogen i.s.m. ander behandelaars.

✓

Op korte termijn flexibele collega’s die beschikbaar

Persoonlijk begeleiders en begeleiders zijn in het

zijn om te werken bij groepsveranderingen

afgelopen jaar meer zelfstandiger geworden.

en (langdurige) ziekte, tevens het gebrek aan

Kennis van ASBM wordt vergroot en ingebed binnen

oproepkrachten (omdat dit ook afgebouwd moest

de teams, mede door de weerbaarheidstraining.

worden).

In de plannen / doelen van cliënten worden hun

✓

Beschikbaarheid van orthopedagogen.

wensen en behoeften meer en meer meegenomen.

✓

Samenwerking tussen Persoonlijk begeleiders,

Ziekteverzuim is laag.

groeps-, en afdeling overstijgend (KDC/DAC/KWG/
AB).

REFLECTIE EN CONCLUSIE
EXTERNE VISITATIE
Op 19 oktober jl. heeft de externe visitatie plaatsgevonden. Deze visitatie is uitgevoerd door Frank Seine (KMBV),
Anke Visserman (’s Heeren Loo), Chiel Egberts (driehoekskunde) en Margreet Veninga (ASVZ). Zij hebben de
externe visitatie uitgevoerd aan de hand van het thema ‘De Driehoek’. Tijdens de visitatie hebben zij verschillende
medewerkers gesproken en naar aanleiding van deze gesprekken hebben zij een adviezen geschreven voor De
Schutse. Deze aanbevelingen staan in het onderstaande plan van aanpak opgenomen (zie bijlage I), met daarnaast
de status van de uitgezette acties.
REFLECTIE VAN DE BESTUURDER
Terugzien op het afgelopen jaar en vooruitzien naar de komende tijd is niet gemakkelijk als Covid-19 allerlei
processen verstoort. Dat is het afgelopen jaar ook gebeurd op De Schutse. Aan de andere kant geldt: ‘Every cloud
has a silver lining’, of in andere woorden gezegd: ‘Achter de wolken schijnt de zon’. Zo bracht, zo is te lezen in dit
rapport, Covid-19 ook verbinding. En verbinding is wezenlijk voor ontwikkeling, voor het doorbreken van ‘geijkte
patronen’. Het levert dus iets goeds op voor de kwaliteit van zorg die De Schutse verleent.
Positief zijn ook de ‘leidinggevende dagen’, met verschillende thema’s. Hierin wordt langjarig gewerkt aan de
professionalisering van de medewerkers van De Schutse. De leidinggevenden geven sturing aan de medewerkers
die het primaire proces vormgeven en zij zijn het die ‘de kwaliteit van zorg’ realiseren.
Belangrijk voor de toekomst is het verder vergroten van het ‘eigenaarschap’ van de medewerkers op welke positie
binnen De Schutse ook. Positief punt is dat de scholingsgelden worden ingezet rond een gezamenlijk thema:
mentale weerbaarheid.
Mooi is om te zien dat zelfs in crisistijd het afgelopen jaar het ziekteverzuimcijfer verder afnam. Dat daarnaast een
hoge score (7,8) werd behaald voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Een cijfer dat de afgelopen jaren
naar een steeds hoger niveau werd getild.
Kwaliteit van zorg kan niet zonder goede ondersteuning. Hierin ligt nog een aandachtspunt voor De Schutse, maar
ook hier is de hand aan de ploeg geslagen. Op verschillende velden (Finance, P&O en ICT) zijn er voornemens tot
verbeteringen.
Samenvattend wordt er steeds meer ‘samen’ gewerkt op De Schutse ten behoeve van de zorg aan de en
ontwikkeling van cliënten. Dit alles in het besef dat ‘Alles is gelegen aan Gods zegen’.
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REFLECTIE CLIENTENRAAD EN
ONDERNEMINGSRAAD
Op 3 mei jl. zijn we als beleidsteam (BT) in gesprek

De volgende ontwikkelverlangens komen aan bod:

gegaan met een delegatie van de ondernemingsraad



Eigenaarschap.

(OR) en de cliëntenraad (CR). De basis van dit gesprek



Communicatie.

was het kwaliteitsrapport 2020. Vanuit de CR en de



Ondersteunende diensten sluiten aan bij de zorg en
zijn ondersteunend aan de zorg.

OR werd een stukje reflectie gevraagd. We hebben dit
gedaan aan de hand van een boom die we hebben



lopende processen.

gemaakt op de wand. We zijn begonnen bij de wortels:
waar staan we als organisatie sterk in? Waar zijn we
in de basis goed in? De volgende punten kwamen naar
voren:


Identiteit (onze grondslag, bestaansrecht);



Betrokkenheid / loyaliteit vanuit de medewerkers;



Saamhorigheid onderling;



Kwaliteit van zorg (cliënt staat centraal);



Richting vanuit een visie (onze ASBM-visie met de
onderliggende Bijbelse waarden);



Hoge score MTO en CTO;



Ontwikkelingen aandurven en medewerkers
hiervoor de ruimte geven (lerende organisatie);



Veel ruimte voor scholing;



Eigen gebouwen;



Verschillende locaties (daardoor voor iedereen een
plek dicht in de buurt van eigen familie/verwanten).

Over bovenstaande punten zijn we met elkaar in
gesprek gegaan. Daarna hebben we de blaadjes in
de boom besproken. De blaadjes in de boom staan
centraal voor waar we in kunnen groeien of verder in
kunnen groeien.

Clienten meer betrekken bij de ontwikkelingen/



Inzetten voor minder wisseling in personeel. Doe
er alles aan om medewerkers vast te houden.
Bijvoorbeeld door buddyschap, een duidelijke
overdracht en voldoende veiligheid te geven.
De meewerkende teamleiders hebben hier een
belangrijke rol in. De cliëntenraad geeft aan dat
men het belangrijk vind dat de medewerker op
de werkvloer zich gehoord voelt. In de groep
wordt verder aangevuld dat zich veilig voelen
een belangrijke voorwaarde is om feedback te
geven en te ontvangen. In een veilige omgeving
kunnen medewerkers groeien en ontwikkelen
en volwassen worden/zijn in de taken die ze
uitvoeren. Een veilige omgeving geeft ook de
ruimte om te leren van elkaar. Niet alleen binnen
een groep of unit, maar juist ook over locaties
heen. We geven medewerkers vaak kansen,
maar de vraag is of deze kansen ook passen
bij de competenties die iemand bezit. De roep
klinkt om iets zakelijker om te gaan met dat wat
medewerkers nog moeten ontwikkelen. Alleen
op die manier kunnen we verantwoordelijke zorg
geven. Met betrekking tot verantwoordelijke zorg

De ondernemingsraad
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worden ook de vakantieperiodes genoemd: past





het inzetten van vakantiekrachten nog wel bij de

opzoeken (onderlinge samenwerking versterken).

ondersteuningsvragen van onze cliënten?

Het is dan nodig om te weten wie welke kennis en

Identiteit is een ander ontwikkelpunt dat genoemd
wordt. Hoewel men aangeeft bij de ‘wortels’ dat

deskundigheid heeft.


identiteit juist iets waar we op kunnen bouwen,
vraagt het ook de nodige aandacht als het gaat

Cultuur creëren waarin van fouten geleerd kan en
mag worden (veiligheid).

wordt aangegeven dat het belangrijk is om in



Juiste persoon op de juiste plaats.

gesprek te gaan en te blijven met cliënten en als



Vertrouwen hebben en geven (vanuit onze

medewerkers onderling rondom identiteit. Er wordt

waardecirkel).

ook genoemd dat de waarden het uitgangspunt



Oog voor de mens (vanuit onze waardecirkel).

moeten zijn voor het vormgeven van normen en



Snoeien in de overleggen, aantal verplichtingen

daarbij passende vormen.

naar beneden brengen en de interne regelgeving

Werken vanuit de bedoeling. Het systeem moet

tegen het licht houden en terugbrengen.

ondersteunend zijn en niet leiden. De cliëntenraad



geeft aan dat het vooral gaat om ‘de handen aan
het bed’.


Spiegelen van elkaar en met behulp van externe
partijen werken naar eigenaarschap.



om het verder ontwikkelen van De Schutse. Er



Gebruik maken van elkaars kennis en elkaar

Voldoende handen aan bed (balans tussen
management en handen aan bed).



Alle vormen van beleid herzien om het

In de wortels werd genoemd dat we goed zijn in

begrijpelijker en eenduidiger te maken voor

het opzetten van nieuwe ideeën en doorvoeren

de medewerkers. Sterker maken van de

van nieuwe ontwikkelingen. We vinden het echter

beleidsafdeling.

moeilijk om dat vast te houden en goed te borgen
in de organisatie. In de komende jaren zal daarom

De opbrengst uit de bijeenkomst zullen we bespreken

ook de aandacht worden gevestigd op de Check

in het beleidsteam en nagaan hoe we deze kunnen

+ Act onderdelen binnen de Plan Do Check Act

borgen in onze bestaande processen.

cyclus.
De vraag is nu: wat hebben de blaadjes nodig om te
kunnen groeien? Dit hebben de aanwezigen ingevuld
op de druppels. Er werd gemerkt dat het lastig is om
dan concrete punten op te schrijven. De opbrengst was
als volgt:


Regelmatig in gesprek met medewerkers om een
te zware werkbelasting te voorkomen (gevolgen
ziekte of vertrek voorkomen). Overwegen om
zware werkbelasting hoger te belonen.



Kleine signalen ook serieus nemen en pro-actief
handelen.



Identiteit onderwerp van gesprek maken.



Misschien medewerkers op zwaardere groepen
hoger belonen dan op minder zware groepen.



Doen wat je zegt, zeg wat je doet (communicatie).



Medewerkers ruimte geven (teamontwikkeling,
persoonlijke ontwikkeling, opleiden, coaching).



Bij aanvaarden nieuwe functie bijv. na een half jaar
vragen wat nog geleerd kan worden, goed gaat,

OVERZICHT GEBRUIKTE
BRONNEN
-

Strategisch jaarplan 2019, 2020 en 2021

-

Meerjarenbeleidsplan 2018-2020

-

Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)

-

Beleidsplan ASBM

-

Uitslag cliënttevredenheidsonderzoek 2019

-

Uitslag medewerkerstevredenheidsonderzoek 2018

-

Cliënt- en medewerkersverhalen

-

Gesprekken met cliënt(vertegenwoordigers)

-

Uitkomst teamreflecties

-

Ondernemingsraad

-

Rapportage externe visitatie 19-10-2019

-

Rapportage scholingen

-

Visiedocument ASBM

-

Rapportage externe visitatie

enz.
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BIJLAGEN
BIJLAGE 1: PLAN VAN AANPAK VOOR OPVOLGING VAN DE ADVIEZEN VAN DE EXTERNE VISITATIE
Advies
1.

Probeer moeders te boeien en te binden. Zij hebben de ervaring die kinderen en jongeren nodig hebben. Koppel kleine
contracten aan vaste contactmomenten, activiteiten of dagen zodat er voor kinderen en collega’s een vaste voorspelbare
zorgomgeving ontstaat. Zo ontstaat er minder verloop en blijft er meer ervaring in de organisatie.

2.

Maak bij de selectie een betere match tussen de medewerkers competentie en de cliëntgroep waar de medewerker voor
gaat maken. Dit zal een deel van het verloop voorkomen.

3.

Het zou goed zijn het belang en de perspectieven van medewerkers meer te wegen bij het tot stand komen van
personeelsbeleid. Teambuilding en een gezamenlijke teamreflectie op de kwaliteit van zorg hoort daar ook bij. Zeker naar
de toekomst waarin een blijvende krapte op de arbeidsmarkt wordt voorzien.

4.

Zet scholing op de dialoog die voor het werken in de Driehoek nodig is. Jonge mensen met minder ervaring en moeilijk
onderwerpen komen niet vanzelf samen in een dialoog. Er is nog geen functionaris Zorg en Dwang, deze functionaris kan
ook goed sturing geven aan het werken in de Driehoek.

5.

Een van de beleidsvoornemens van De Schutse is namelijk om in 2020 alle medewerkers in de Driehoekskunde te trainen.
Genoemd werd o.a. het minder betuttelen van cliënten door hen meer zeggenschap te geven over hun eigen leven en dat
het belangrijk is dat begeleiders zich zekerder voelen ten opzichte van (soms kritische) ouders.
De Driehoek lijkt zeker in beeld binnen de organisatie maar we hebben niet helder gekregen wat dat in de praktijk betekent.
Met benoemen alleen verandert er natuurlijk weinig. Net als met het ASBM zal ook Driehoekskunde zowel als visie en als
methodiek een plek moeten krijgen bij elke medewerker
Zeggenschap van cliënten is dan zeker niet het eerste thema dat zal oplichten. In de driehoek begint het met een solide
basis. Die kan ontstaan als begeleiders erkennen dat cliënten in de eerste plaats kinderen van hun ouders zijn. Alles hangt
dus af van in hoeverre het hen lukt om het vertrouwen van ouders te winnen. Daarover hebben we deze dag te weinig
gehoord.

6.

Wanneer er een innovatie wordt doorgevoerd betrek hier dan bij de ontwikkeling de manager en de ondersteuning
vanuit de organisatie zodat de voorwaarden voor het werk goed geregeld zijn. Bedek hierbij ook welke zaken voor de
medewerkers geregeld moeten zijn om zich veilig te voelen en toegerust te zijn voor hun werk. Wijs ook iemand aan die te
bereiken is voor het bespreken van dilemma’s en knelpunten in de praktijk.
Met betrekking tot innovatie wordt er weinig planmatig gewerkt. Hoewel dit ook gedeeltelijk inherent is aan innovatie en
dit dus begrijpelijk is, denkt de visitatiecommissie dat ook bij innovatie er deels planmatig gewerkt kan worden, waarbij
(toekomstige) stakeholders eerder betrokken worden bij het proces. De Schutse kan hier voordeel uithalen omdat eerder
expertise ingebracht kan worden, bepaalde mensen eerder betrokken worden en mogelijk dus nog beter geanticipeerd kan
worden op ontwikkelingen in de zorg.

7.

Werk de positie van de gedragskundigen uit naar de eisen die hier binnen de Wlz en de Jeugdwet aan worden gesteld.
Positioneer hen helder in het primair proces en geef hen de verantwoordelijkheid die zij moeten hebben. Het zelf in dienst
nemen van deze professionals gaat hierbij helpen.

8.

Stel een ethische commissie in die vanuit de identiteit inhoud kan geven aan het omgaan met dilemma’s in de zorg. Dit om
te voorkomen dat zaken onbesproken blijven of niet worden voorzien van passende oplossingen.
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Acties

Verantwoordelijke

Status mei 2021

1.

Gericht werven van moeders voor

Teamleider, unit-

kindergroepen

manager, P&O

1. Er komt geen response vanuit deze doelgroep. Verder wordt
deze doelgroep niet gemakkelijker.

Selecteren van medewerkers op

Leidinggevenden, P&O 2. Is in uitvoering

2.

competenties
3.

Kijk goed naar de competenties van

Idem

medewerkers

4.

Beschrijf het personeelsbeleid en

Idem

werk dit uit voor de groepen. Daarbij
worden medewerkers betrokken.
5.

Benoeming van een functionaris Zorg

Wzd-commissie

en dwang. De sturing van het werken
in de driehoek kan opgepakt worden
in de systemetrie.

3. Focus meer leggen op inwerken, buddyschap, interne
coaching, ontwikkeltraject bij de medewerker. Daarnaast
de focus op professionalisering van direct leidinggevenden.
(hoe ga je om met weerstand, hoe boei en bind je bestaande
medewerkers, hoe zet je medewerkers op de juiste plek, etc
4. Personeelsbeleid is in wording. Zo is er een visie opleren
ontwikkeld. De koppeling aan de waardencirkel moet nog
plaatsvinden. In onze visie op personeel hebben we gesteld om
basishouding te werven en te selecteren en ons niet te richten
op specifiek zij-instromers of in dit geval op moeders met
kinderen. Als het gaat om het werven van moeders kan dit ook
nog een risico met zich meebrengen namelijk: Mijn kind krijgt
thuis ook straf, dus waarom niet op de woongroep? Het gaat
om een juiste balans van nieuwe medewerkers op een groep
en medewerkers die taakvolwassen zijn.
5. De functionaris zorg en dwang is benoemd.

6.

Scholing in de Driehoekskunde.

Teamleiders/

Dit gaat gebeuren door een

locatiemanagers

6. Besloten is de scholing in Driehoekskunde naar achteren
te schuiven en eerst Schutsebreed de training mentale
weerbaarheid in te zetten.

Leidinggevenden

7. Dit is in uitvoering.

Uitwerken in het kader van het

Beleidsmedewerker

op te richten expertisecentrum en

en unitmanagers

8. Op dit moment is er enorm veel schaarste aan
orthopedagogen. Dit maakt het ne9it gemakkelijk de
aanbeveling uit te voeren. De positie van de orthopedagogen is
wel nader bepaald (staat in de systemetrie)

aantal groepen. Daarnaast zal
ondersteuning vooral in de lijn moeten
plaatsvinden. Doel en visie zullen
in ieder geval verhelderd moeten
worden.
7.

Bij innovaties wordt de
projectmanager betrokken en er is
een goed uitgewerkt projectplan.

8.

de verantwoordelijkheid van de
orthopedagogen hierin meenemen.
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BIJLAGE 1: PLAN VAN AANPAK VOOR OPVOLGING VAN DE ADVIEZEN VAN DE EXTERNE VISITATIE (VERVOLG)
Advies
9.

Maak een meerjarenplan waarin renovatie en nieuwbouw hoog op de agenda staat. Bedenk hierbij dat kinderen in
gezinshuizen horen naar de wens van de overheid en geef dit prioriteit. De eerste stap om onderwijs binnen de scholen te
brengen is een mooie eerste stap om kinderen op te voeden in genormaliseerde omgevingen.

10. Cliënten hebben beperkt invloed op hun eigen zorgplan. Eigen regie en zeggenschap is iets wat van oudsher niet een thema
is. Ook voor veel ouders is het wennen als ze invloed geven aan hun kind op de zorg of het zorgplan. Hoe kan emancipatie
van cliënten binnen de visie van De Schutse een plek krijgen?
De rol van de cliëntenraad zou groter kunnen zijn, door ook cliënten zitting te laten nemen in deze raad. Is het een idee om
ervaringsdeskundigen op allerlei thema’s in te zetten om eigen regie en medezeggenschap te vergroten?
Daar het gaat om verbetering van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zou het mooi zijn om cliënten
een volgende visitatie te betrekken, door een kijkje te nemen op een woonvoorziening, dagbesteding en de visiteurs de
mogelijkheid te geven om met ouders en cliënten in gesprek te gaan.
11.

De visitatiecommissie constateert dat de voorzitter van de cliëntenraad al zeer lang in de cliëntenraad zitting heeft (ca. 18
jaar). Uiteraard waardeert de visitatiecommissie de inspanning van de voorzitter enorm. De lange zittingstermijn is reeds
geagendeerd en er is besloten dat de voorzitter aftreedt in 2024. De visitatiecommissie vraagt zich af of het niet beter is
deze termijn te bekorten om zo eerder nieuw bloed en een nieuwe kijk op de rol van de cliëntenraad te bewerkstelligen.
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Acties

Verantwoordelijke

Status mei 2021

9.

RvB

9. Dit is meegenomen in het meerjarenbeleidsplan.

Bestuursassistent

10. Komt bij de volgende externe visitatie aan de orde

RvB

11. Is afgerond.

Meenemen in MJB.

10. Cliënten met hun ouders laten
deelnemen aan de volgende externe
visitatie.

11.

Melden aan de cliëntenraad.
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BIJLAGE 2: RAPPORTAGE STRATEGISCH JAARPLAN 2020
Domein

Nr.

Speerpunten

Prestatieindicator

1.1

Begeleiders toerusten op het

De begeleiders hebben kennis over (de ondersteuningsbehoefte bi

gebied van rouwverwerking.

rouwverwerking bij hun doelgroep en over hun rol en plaats als be

Identiteit

dit proces.

De ondersteuningsbehoefte van de cliënt rondom rouw- en rouwv
in het cliëntplan vastgelegd.

1.2

Begeleiders toerusten op het

Begeleiders toerusten op het gebied van opvoeding.

gebied van opvoeding

De begeleiders van de kinderwoongroepen hebben een training g

Kijken naar de efficiënte en

De inzet van medewerkers beantwoordt aan de zorgvraag van de

Medewerkers
2.1

effectieve inzet van huidige en
nieuwe medewerkers.
Er is een strategische personeelsplanning.

2.2

kwaliteitsrapport 2020

Continuïteit van medewerkers

De ambities (geënthousiasmeerd en zo mogelijk gefaciliteerd) van

waarborgen.

medewerkers zijn vastgelegd in het periodiek gespreksverslag.
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ij) rouw en

egeleider in

Realisatie

Tijdpad

Hier zijn de orthopedagogen druk mee bezig. Ze hebben een werkdocument gemaakt, 12-2020
waarbij de orthopedagogen aan de hand van allerlei werkvormen samen met hun
team tot een visie op rouwverwerking kan komen, specifiek voor die groep. Het plan
was om een pilot uit te voeren. Hier is ook een groep voor gevonden (De Linde), maar

verwerking is dit alles ligt nu stil vanwege corona.

gevolgd.

e cliënten.

n

Loopt vertraging op i.v.m. ziekteverzuim projectmedewerker.

06-2021

Wat is er wel:
-

Visiedocument met werkvormen

-

Wensenboekje wilsbekwame cliënt

-

Wensenboekje cliëntvertegenwoordiger

De ondersteuningsbehoefte van de cliënt rondom rouw- en rouwverwerking is in het
cliëntplan vastgelegd bij de cliënten waar dat voor speelt. Het project rouwverwerking
is verder afgerond.
Dit vindt z’n uitvoering in het project ‘Bijbelrooster’. Na de vertraging ten gevolge van

12-2020

corona is dat nu weer opgepakt.Project Bijbels Onderwijs is afgerond. Er blijft een
aandachtsfunctionaris Bijbels Onderwijs die kan aansluiten in de teamvergaderingen.
Er is een strategische personeelsplanning. Hier wordt voortdurend aan gewerkt. Door

06-2020

corona hebben de medewerkers van dagbesteding op de zorggroepen gewerkt. De
uitslag van het onderzoek P&O wordt afgewacht. Tevens wordt in de BT-vergadering
over de waarden bij Dick v.d. Weerd uitgevraagd hoe dit bij zijn organisatie wordt

12-2020

georganiseerd.
Corona heeft dat bemoeilijkt. Er wordt nu weer met mondjesmaat aan gewerkt.
Er is een projectplanning rondom eventuele aanschaf SDB-pakket die hierin zou
voorzien. Er wordt onderzocht of een strategische personeelsplanning zinvol is voor
onze organisatie. Voordeel is dat het inzichtelijk is, nadeel is dat het doel ervan niet
helemaal helder is voor onze organisatie met een jong personeelsbestand. Als blijkt
uit onderzoek dat het aangeschaft wodt, wordt dit in het tweede kwartaal van 2021
gerealiseerd.
Door corona is dit speerpunt blijven liggen. Het wordt nu weer opgepakt. In november

12-2020

2020 hebben manager P&O, unitmanager en projectleieder een overleg gehad
omtrent werkvormen van het functioneringsgesprek. In 2021 gaan we werken met drie
vormen, waarvan we uitgaan dat deze de behoefte van de medewerkers beter borgt
en naar voren laat komen.
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Domein

Nr.

Speerpunten

Prestatieindicator

2.3

Medewerkers hebben een identiteit Effectief wervingsbeleid.
passend bij De Schutse.

2.4

Verhoging kennisniveau van de

Het samen met Adullam overnemen van een orthopedagogenprak

zorg
Het ontwikkelplatform is operationeel.

Zorg en kwaliteit
Verbetering van de communicatie

Het aantal communicatiemogelijkheden van cliënten is uitgebreid.

tussen medewerker en cliënt.

Het project communicatie is afgerond.

Implementatie van de nieuwe wet

Wzd-functionaris is benoemd.

Zorg en Dwang.

Nieuwe overlegstructuur is geïmplementeerd.

3.3

Er vindt een MTO plaats.

Het gemiddelde cijfer is gelijk aan of hoger dan 7,7.

3.4

De kwaliteit van de zorg

Het kwaliteitsrapport 2020 bevat de inbreng van cliënten, medewe

wordt geborgd binnen het

andere stakeholders.

3.1

3.2

kwaliteitskader.
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ktijk.

erkers en

Realisatie

Tijdpad

Het blijft moeilijk om medewerkers te vinden die in te zetten zijn voor de intensieve

12-2020

begeleiding. Bij de andere groepen kunnen er gelukkig mensen van de eigen
achterban worden benoemd en hoeven weinig uitzendkrachten ingezet te worden.
De laatste tijd hebben er weer een paar benoemingen bij IB plaatsgevonden. Ouders
zijn tevreden over de kwaliteit van zorg en dit wordt regelmatig gecheckt. N.a.v.
recent onderzoek is er een projectgroep samen gesteld die met realistische doelen
kritisch gaat kijken hoe we de aanbevelingen vanuit het onderzoek kunnen toepassen
bij de Schutse. Bekeken worden de mogelijkheden om bestaande medewerkers te
interesseren voor afdelingen waarvoor het niet zo gemakkelijk is medewerkers te
werven.
Ten aanzien van de overname van Brouwer is een steungroep druk bezig geweest

12-2020

met het inventariseren en beantwoorden van allerlei vragen rondom de overname. Een
intentieverklaring tussen de drie partijen is getekend om per DV 1 juni de overname

02-2021

duidelijk te hebben. Dit is inmiddels uitgesteld tot DV 1 september i.v.m. Covid ’19. Op
dit moment is er een patstelling omdat we het niet eens kunnen worden over het
overnamebod. De vraagprijs van Brouwer ligt te hoog. Eind oktober is een laatste bod
uitgebracht. Dit bod is door Brouwer afgewezen en daarmee is het overnemen van de
praktijk teneinde. Adullam en De Schutse beraden zich op de ontstane situatie.

Het project communicatie met het zorgkantoor VGZ is niet doorgegaan. Wel was het

10-2020

zorgkantoor enthousiast over de plannen, maar het was niet duidelijk genoeg hoeveel
geld er kon worden bespaard. Het project wordt verder wel uitgezet binnen De
Schutse. De uitwerking vind daarin plaats in 2021/2022.
Project communicatie is na de Coronaperiode herijkt en uitgesmeerd over drie jaren:
-

2021 Mentale en fysieke weerbaarheid: Wie ben jij en wie is de ander?

-

2022 Totale ondersteunende communicatie: Aansluiten bij de cliënt

-

2023 Driehoekskunde: Aansluiten bij de vertegenwoordigers.

Er is een wervingsactie voor een Wzd-functionaris geweest, maar dit heeft nog niet

06-2020

geleid tot een benoeming. Vooralsnog neemt dhr. Brouwer deze plaats in.

11-2020

Aan de implementatie van de nieuwe overlegstructuur wordt hard gewerkt. Dit ligt
nu even stil door de coronacrisis. In september DV komt er een inventarisatie van de
inspectie bij de aanbieders om te kijken hoever men is met de implementatie van de
Wzd. Hiervan wordt een rapport gemaakt. In september is een bezoek gebracht en er
is een rapport uitgebracht door de inspectie. De aanbevelingen in dit rapport worden
gebruikt bij de verdere implementatie.
In verband met de coronacrisis wordt er in juni geen

09-2020

medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Dit wordt op z’n vroegst in DV
september voorzien. In september hopen we de medewerkers een vragenlijst voor te
kunnen leggen. Het MTO is inmiddels uitgevoerd. De response was erg hoog: 67 %, met
een gemiddelde cijfer van 7,8.
In verband met de coronacrisis is de datum van inlevering van het kwaliteitsrapport

06-2020

verzet naar DV 1 oktober. Het rapport is inmiddels ingeleverd en besproken met de
zorgkantoren. Zij waren tevreden over het rapport.
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Domein

Nr.

Speerpunten

Prestatieindicator

3.5

Beperking van de administratieve

Interne processen van de ondersteunende dienst zijn goed afgeste

lasten van de zorg en de

zorg waardoor de administratieve lasten zijn afgenomen.

ondersteunende diensten.

Ondersteunende diensten en uitbreiding
4.1

Afronding bouw

Het appartementengebouw is in gebruik genomen.

appartementengebouw in Kesteren
4.2

Duurzame zorg

Duurzaam inkoop
Energieneutrale bouw

4.3

Verbeteren interne bedrijfsvoering.

Interne bedrijfsvoering en zorgprocessen goed op elkaar afgestem

4.4

Afronding beheerderswoning in

Het beheerdersechtpaar woont met drie cliënten in het gezinshuis.

Oud-Vossemeer.
4.5

Samenwerking met Huize

Er ligt een plan waarin de mogelijkheden van samenwerking zijn v

Winterdijk

4.6

Herinrichting locatie Kesteren

Plan is gereed.

(belevings- en bewegingstuin,

Uitvoering gereed.

parkeerplekken bussen, e.d.)
4.7

Uitbreiding zorg in Werkendam

Uitbouw van de kinderdagbesteding

4.8

Uitbreiding zorg in Zeeland

Overname van een dagbestedingscentrum in Zoutelande
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emd op de

md.

.

verkend.

Realisatie

Tijdpad

In september wordt een onderzoek gedaan naar de oorzaken van het tekort van

12-2020

750K. Hierbij is ook aandacht voor dit speerpunt. Vanwege de coronacrisis zal er
een doorloop zijn naar DV 2021. Het speerpunt is ook opgenomen in het strategisch
jaarplan van 2021. Het onderzoek is uitgevoerd en gepresenteerd. Vanwege
de coronacrisis er een doorloop zijn naar DV 2021. Het betreft dan de verdere
uitwerking via deelonderzoeken en oplossingen. Het speerpunt is ook opgenomen
in het strategisch jaarplan van 2021. Zowel de kosten van de directe zorg alsook de
overhead wordt hierin meegenomen.
De bouw van het appartementen-gebouw op de locatie Kesteren ligt op schema en

12-2020

zal naar verwachting in het vierde kwartaal opgeleverd worden. De bouw is nu bijna
afgerond en de planning is dat het gebouw voor de kerst in gebruik wordt genomen.
De bouw op de locatie Kesteren wordt energieneutraal ingestoken. In Opheusden

12-2020

wordt het dak van De Linde vernieuwd en worden tegelijkertijd energiebesparende

12-2020

maatregelen getroffen. De zonnepanelen moeten nog worden aangebracht. Wanneer
dit heeft plaats gevonden, bestaat de mogelijkheid dat De Linde volledig zonder gas
gebruikt kan worden in de toekomst. Dat geldt ook voor de beheerderswoning in
Zeeland die onlangs (augustus 2020) in gebruik is genomen.
In verband met corona zal dit vooral in DV 2021 de aandacht krijgen. Dit wordt

12-2020

meegenomen in het onderzoek P&O als onderdeel.
De beheerderswoning wordt DV in het derde kwartaal opgeleverd en kan daarna in

09-2020

gebruik worden genomen. De bouw is afgerond en de woning is in gebruik genomen.
Er wonen inmiddels twee cliënten in het gezinshuis.
De plannen om tot samenwerking te komen met Huize Winterdijk zijn op een laag pitje 03-2020
gezet omdat Huize Winterdijk de energie voorlopig richt op haar eigen bedrijfsvoering
en zorgverlening. De Raad van Bestuur van Huize Winterdijk bestaat uit een interimbestuurder die als opdracht heeft de zaken intern op orde te brengen.
Een eerste schets voor de herinrichting van de locatie Kesteren is gemaakt.

6-2020
12-2020

We zijn gestart met het KDC in een lokaal van het SO in Werkendam. Dit voorziet

12-2020

in een behoefte. Op dit moment wordt gezocht naar een locatie waar ook wonen
gestalte kan krijgen.
Op dit moment ligt dit stil vanwege een collegewisseling in de gemeente Veere. De

09-2020

heer Verhage heeft een aanvraag ingediend om de bestemming zorg op zijn terrein
te krijgen. Hierdoor wordt de druk op De Schutse vanuit Helpende Handen wel groter
om iets te gaan doen voor degenen die willen gaan wonen. Contact met de gemeente
Veere is in het najaar van 2020 weer opgepakt en de gemeente is bereidt om mee te
denken in mogelijkheden voor toekomstig wonen/logeren op dit terrein. Daarnaast
oriënteert De Schutse zich ook nog op een andere locatie op Walcheren. Bij dhr.
Verhage ligt de vraag of hij z.s.m. daarna wil komen met een prijs als hij toestemming
krijgt.
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BIJLAGE 3: STRATEGISCH JAARPLAN 2021
Samenvatting van de speerpunten van De Schutse
Domein

Nr.

Speerpunten

Prestatie-indicatoren

1.1

Kader voor identiteitsgebonden zorg.

Actueel identiteitsprofiel cliënt en medewe

2.1

Communicatie van medewerkers met

Alle medewerkers kennen de principes van

Identiteit
Medewerkers
cliëntvertegenwoordigers.
2.2

Communicatie tussen medewerkers.

Het nieuwe intranet is in gebruik genomen

Het nieuwe intranet verminderd het aantal
2.3

Evenwicht tussen inzet en draagkracht.

De spanning tussen inzet en draagkracht z

Er is een plan van aan-pak op basis van de
2.4
2.5

Verankering van het gedachtegoed van ASBM: Anders

Er is een 3 jarig projectplan waarin een va

kijken, denken en doen.

de visiedriehoek is uitgeschreven en daarv

Werving van medewerkers.

Visiedocument op benodigd personeel me

Er is een visie op leren met daarin concrete
2022 en 2023.
Ingericht recruitmentproces
2.6

Medewerkers zijn zich bewust van het verantwoord

Er is een handboek verantwoord handelen

handelen binnen de orga-nisatie (compliance).
Zorg en kwaliteit
3.1

Doorontwikkeling van Ambulante zorg.

Marketing, uitbreiding dienstverlening, bed
medewerkers.

3.2

Cliënt centraal (focus op eigen regie).

De kaders van De Schutse zijn helder. De o
meer regie kan ervaren.

De technische ondersteuning in de nachtdi
meer regie ervaart.
3.3

Inzet op gezonde levensstijl in voeding en beweging.

Project Schutse gezond is afgerond en geb

3.4

Er vindt een CTO plaats.

Het gemiddelde cijfer is gelijk aan of hoge

3.5

De kwaliteit van de zorg wordt ge-borgd binnen het

Het kwaliteitsrapport 2021 bevat de inbren

kwaliteitskader.

keholders.

Het HKZ-certificaat is met een jaar verleng

Het NEN 7510 certificaat is met een jaar ve
3.6

Ondersteuning en zorg goed op elkaar afstemmen.

Interne processen van de ondersteunende

waardoor de administratieve lasten zijn af

kwaliteitsrapport 2020
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Afgerond

erker

09-2021

n driehoekskunde.

12-2021

n.

01-2021

l ongerichte mails met 90%.

zijn in kaart gebracht middels het MTO

02-2021

e bevindingen uit het MTO

05-2021

asthoudprogramma voor de klimaatdriehoek en

03-2021

van zijn de acties voor 2021 in kaart gebracht.

et daarin de acties voor werving en selectie

03-2021

e acties voor 2021 en onderwerpen voor de jaren

06-2021
09-2021

n.

12-2021

drijfsvoering, professionalisering van

09-2023

omgeving wordt dusdanig ingericht dat de cliënt

06-2021

ienst wordt dusdanig ingericht dat de cliënt

09-2021

borgd in de dagelijkse zorgverlening.

09-2021

er dan 8,4

09-2021

ng van cliënten, mede-werkers en andere sta-

06-2021

gd.

erlengd.
dienst zijn goed afgestemd op de zorg

12-2021

fgenomen.
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VERVOLG BIJLAGE 3: STRATEGISCH JAARPLAN 2021
Domein

Nr.

Speerpunten

Prestatie-indicatoren

Ondersteunende diensten en uitbreiding
4.1

Inzet van technologie in de zorg.

Er is een visie op de inzet van technologie (

4.2

Een duidelijke verantwoordingscyclus.

Er is een duidelijke verantwoordingscy-clu

afgestemd aan de hand van een jaarthem
4.3

Lean organisatie waarin beleid van ondersteunende

Er wordt een Lean-onderzoek uitgevoerd e

diensten, kwaliteits-zorg en informatiebeveiliging is ver-

plannen, risicoanalyses en audtis sluiten op

weven in de zorg.
4.4

Veilige werkomgeving.

Gedragscode is herzien en wordt onder de
Zorgcontinuïteitsplan is geactualiseerd

RI&E is uitgevoerd voor alle locaties en act
4.5

Herinrichting locatie Kesteren (bele-vings- en

Uitvoering gereed.

bewegingstuin, parkeerplek-ken bussen, e.d.)
4.6

Uitbreiding zorg in Werkendam.

Uitbouw van de kinderdagbesteding
Locatie voor wonen bekend

4.7
4.8

kwaliteitsrapport 2020

Vervanging woonboerderij in Achter-berg door eigentijdse

Voorbereidingen bouw afgerond

zorgvoorziening.

Start bouw

Uitbreiding zorg in Zeeland.

Overname van een dagbestedingscentrum

46

(ingebed in de zorgvisie)

us, waarin (verplichte) processen op elkaar zijn

Afgerond
09-2021
09-2021

ma.

en de acties hieruit zijn in gang gezet. Alle

12-2021

p elkaar aan .

e aandacht gebracht bij medewerkers.

ties zijn afgehandeld

m in Zoutelande

03-2021
06-2021
12-2021
06-2021
09-2021
06-2021
06-2021
09-2021
06-2021
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Locaties
Woon- en
dagactiviteitencentrum
Achterberg
Friesesteeg 15
3911 VR Achterberg
0317 - 61 79 53
Jongerenhuis
Friesesteeg 15
3911 VR Achterberg
0317 - 61 79 53
Woon- en
dagactiviteitencentrum
Kesteren
Stationsstraat 28-30
4041 CJ Kesteren
0488 - 48 33 22
Gezinshuizen
- Gezinshuis Lunteren
- Gezinshuis Opheusden
- De Westerstee
- De Vosvliet
Woonvoorziening
Opheusden
Lindelaan 7
4043 MA Opheusden
0488 - 44 91 60
Woon- en
dagactiviteitencentrum
Oud-Vossemeer
Coentjesweg 41-43
4698 CL Oud-Vossemeer
0166 - 67 73 14
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De Schutse
Zorg wat er écht toe doet

