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Voorwoord
Hierbij alweer het kwaliteitsrapport 2021. Het opmaken van het kwaliteitsrapport vraagt elk jaar
aandacht. Vanuit de diverse geledingen krijgen we een beeld van de kwaliteit van zorg binnen
De Schutse.
Werken aan de kwaliteit van zorg houdt nooit op. Het vormt voor De Schutse en haar
medewerkers een voortdurende uitdaging en het is ook een opdracht waaraan we mogen
werken. Een opdracht vanuit Gods Woord. De ontwikkeling van talenten van cliënten en
medewerkers.
In 2021 was corona nog een dominante factor. Terwijl ik dit schrijf verdwijnt het wat naar de
achtergrond en zijn veel belemmeringen opgeheven. We gaan weer verder met het leven,
waarin we iedere dag weer proberen voor de bewoners en deelnemers Gods Woord centraal
te stellen. Alleen een leven naar Gods Woord biedt perspectief naar de toekomst. Dat bepaalt
de ‘kwaliteit van leven’.
In de hoop en verwachting dat we ook dit jaar ons mooie werk kunnen voortzetten en de
kwaliteit van leven daardoor in positieve zin beïnvloed wordt, beveel ik iedereen dit rapport
over De Schutse ter lezing aan.

K. Ruitenberg, Raad van Bestuur

Benieuwd naar de korte versie van
ons kwaliteitsrapport 2021? Scan
de QR-code en bekijk de video!

Kwaliteitsrapport 2021

3

Ontwikkelingen 2021
In 2021 hebben we niet stil gezeten. Ondanks dat we regelmatig geconfronteerd werden met
(de gevolgen van) corona, gingen ook de ontwikkelingen weer door. Een aantal ontwikkelingen
willen we hieronder uitlichten.

ASBM
In 2021 belemmerde corona nog steeds het geven van ASBM-trainingen. Dat was voor de
trainers van Adullam en De Schutse echter niet een reden om stil te zitten. Samen met
Academy Suite zijn er een drietal animatievideo’s ontwikkeld waarin het ASBM-model wordt
uitgelegd. Deze video’s zorgen voor een eenduidige uitleg van het model. De video’s worden
enthousiast ontvangen door cursisten, orthopedagogen en de leidinggevenden.
Nu de trainingen langzaam weer zijn begonnen, gebruiken de trainers de video’s in de
trainingen nog steeds.
We maakten de volgende video’s:
-

-

Het ASBM- behandelhuis waarin de basis wordt uitgelegd van het model.
De gehechtheidscirkel in combinatie met een betekenisvolle dagelijkse invulling waarin
we de drie fases van gehechtheid worden gekoppeld aan de betekenisvolle dagelijkse
invulling uitgelegd aan de hand van praktijkvoorbeelden.
Het ijsbergmodel.

Op de ontwikkelrol staat ook nog een animatievideo van de waardencirkel.

Mentale weerbaarheid
Om een meer eenduidige wijze van trainen te bieden binnen De Schutse, biedt de Schutse elk
jaar een vast thema aan waarop getraind wordt. In 2021 was dit mentale weerbaarheid. We
noemen met name de mentale weerbaarheid. Eerder was het klassieke beeld van
weerbaarheidstrainingen dat je leert om het ‘gevaar’ onder controle te krijgen en de situatie te
leren beheersen. Dit sluit niet aan bij ASBM. Het is juist belangrijk dat je als begeleider
betrouwbaar bent wanneer de stress/spanning bij de cliënt oploopt. Juist in tijden van stress
heeft de cliënt de begeleider nodig. Op korte termijn lijkt het soms effectiever om het gedrag
te beheersen, maar juist door betrouwbaar te zijn, zal op de langere termijn het gedrag
uitdoven.
In de drie dagen training stond de eigen weerbaarheid van het team/ de persoon centraal. Alle
medewerkers gingen aan de slag met het aangeven van grenzen, het stellen van
richtinggevende vragen en het voeren van een gesprek dat spannend was. Dit deden we in
samenwerking met gedragsleveranciers. Vooral het oefenen van praktijksituaties met deze
gedragsleverancier werd als positief ervaren!

‘Bij de weerbaarheidstraining zie je dat mensen zich meer gaan verdiepen
in wie ze zelf zijn en wat ze nodig hebben in relatieopbouw.’
- Locatiemanager -
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Arbeidsmatig werk
Opheusden
In 2021 is, naast de vier bestaande woongroepen in Opheusden, een nieuwe
dagbestedingsgroep gestart. Een aantal bewoners tussen de 52 en 79 jaar krijgen hier, door
middel van een huiskamertraject, arbeidsmatig werk aangeboden. Deze dagbesteding wordt
nu nog geboden in de woonkamer van de woongroep. Rond de zomer van 2022 is het nieuwe
gebouw naast de woonlocatie klaar, zodat daar de dagbesteding gegeven kan worden.
Daarnaast wordt er ook een grotere tuin gerealiseerd op de locatie. Dit draagt bij aan het
aanbod van activiteiten voor deze dagbestedingsgroep, maar ook ten behoeve van de
vrijetijdsbesteding van bewoners van deze locatie.

Oud Vossemeer
Vanuit de regio Oud-Vossemeer kwam de vraag naar woonplekken voor kinderen. Op de
locatie Oud-Vossemeer was geen ruimte voor een dergelijke uitbreiding en daarom is er een
woning aangekocht in Stavenisse. Het is een woning net buiten de bebouwde kom, zodat de
bewoners zo veel mogelijk ‘het gewone leven’ kunnen ervaren en niet op instellingsterrein
wonen. Daarnaast is de wens om op deze locatie ook dagbesteding te gaan bieden met een
mogelijkheid voor een verkooppunt voor diverse zelfgemaakte producten.
Op de dagbesteding in Oud Vossemeer is een project opgestart met het omvormen van een
instellingsgevoel naar een arbeidsmatige werkplek. Verschillende groepen zijn gaan
experimenteren met arbeidsmatig werk. Door verschillende omstandigheden is het project stil
komen te liggen. De komende tijd gaat de aandacht eerst naar het helder krijgen van de
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behoeften van de cliënten, de scholing, het inwerken van nieuw personeel, het werken met het
nieuwe ECD, het helder krijgen van de bedoeling van de dagbesteding op de boerderij en het
oriënteren op welke soort zorg en begeleiding in welke ruimte gegeven kan worden.

Achterberg
In Achterberg zijn een aantal cliënten aan het werk gegaan bij een boerderijwinkel, op een
externe locatie. Bij deze boerderijwinkel zit een rustpunt voor fietsers, die kunnen genieten van
een kopje thee of koffie.
Verder zijn we bezig met het realiseren van een groentetuin. Deze groentetuin onderhouden
we samen met cliënten. Er ligt ook een plan klaar om de groente te leveren aan externe
klanten.
In Achterberg is ook gewerkt aan het omvormen van dagbesteding naar werk. Cliënten van de
bediening hebben nu ook eigen werkkleding, waardoor de beleving vergroot wordt een “eigen”
werkplek te hebben binnen De Schutse.

Kesteren
Op de dagbestedingslocatie in Kesteren is arbeidsmatig werk een belangrijk onderdeel van
het dagprogramma. Alle cliënten werken op hun eigen manier mee in het arbeidsproces. De
cliënten halen veel voldoening uit het arbeidsmatig werk. We hebben aan veel verschillende
projecten gewerkt het afgelopen jaar.
Het hele jaar door doen we diverse inpakwerkwerkzaamheden voor de Rolf groep. Dit zijn
allerlei producten die voor scholen gebruikt worden. We pakken bijv. educatieve vormen in die
we eerst moeten sorteren en uittellen. We vullen spijkerpotjes, doen doppen op lijmflesjes, etc.
Vanaf eind 2021 houden we ons ook bezig met een grote opdracht voor het Babydump.
Wekelijks pakken we 1000 babyboxen in met babyspulletjes.
Daarnaast houden we ons bezig met o.a. de volgende werkzaamheden:
- Er wordt soep gekookt voor scholingen. We werken met verse ingrediënten, koken de
soep en serveren dit uit;
- We werken in onze winkel en pakken producten in voor onze winkel (koekjespotten,
cadeaupakketten);
- Op de bakgroep hebben we een groot assortiment aan gebak en koek. Dit bakken we
zelf in onze eigen bakkerij en verkopen we in onze winkel;
- In het winterseizoen schillen we stoofperen voor een plaatselijke delicatesse winkel;
- De mannen in de tuin houden de tuin netjes. Bij regen werken we voor een
boomkweker en knopen rekken voor leibomen;
- We maken diverse producten van hout en leveren o.a. latten aan een bedrijf die
betonplaten legt;
- We hebben inpakwerk, zoals nootjes en schroeven;
- Nieuwe medewerkers van De Schutse ontvangen een welkomstpakket met informatie.
Ook deze pakketjes worden door de cliënten samengesteld en ingepakt.
Er zijn verschillende cliënten die een externe stageplek/werkplek hebben gekregen voor
bijvoorbeeld 1 dag in de week bij een bedrijf. Ook zijn er cliënten die een dagdeel in de week
in de wasserij van De Schutse werken. We proberen altijd aan te sluiten bij de behoeften van
de cliënt en een daarbij passende werkomgeving.
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Cliënten
Basisgegevens cliënten
Onze locaties
Kesteren
(hoofdlocatie)
Achterberg
Opheusden
Oud-Vossemeer
Lunteren,
Opheusden,
Achterberg,
Zeeland
Ochten en
Werkendam
Regio Midden
en Zuid

Wat bieden wij?
Wonen, logeren,
dagbesteding
Wonen, logeren,
dagbesteding
Wonen, logeren
Wonen, logeren,
dagbesteding
4 gezinshuizen

Aantal cliënten
68 bewoners, 12 logees en 42
extramurale deelnemers
27 bewoners, 5 logees, 19
extramurale deelnemers
24 bewoners, 6 logees
25 bewoners, 11 logees, 29
extramurale deelnemers
16 bewoners

Zorgzwaarte
VG4 tot VG8

Dagbehandeling
aan kinderen,
kinderdagcentrum
Ambulante
begeleiding en
zorgondersteuning

20 deelnemers

Indicatie
Jeugdwet

32 deelnemers

Indicatie
WMO/JW

VG3 tot VG7
VG4 tot VG8
VG3 tot VG8
VG5, VG6,
VG7

Totaal cliënten in zorg: 302

CTO (cliënt tevredenheidsonderzoek)
In 2021 hebben we binnen de Schutse het CTO weer uitgevoerd. Dit onderzoek wordt 1 keer
in de 2 jaar uitgevoerd. Dit keer hebben we ervoor gekozen om het onderzoek zo breed
mogelijk uit te voeren.
We hebben gewerkt met 4 verschillende vragenlijsten.
Een vragenlijst voor het KDC/DJK;
Een vragenlijst voor Ambulante Zorg;
Een vragenlijst voor Wonen;
Een vragenlijst voor Dagbesteding.
Door de vragenlijsten op te splitsen, kregen we meer zicht op de sterke punten en
aandachtspunten binnen de bepaalde vorm van zorg die we bieden.

Rapportcijfer
Elke vorm van zorg kreeg een eigen rapportcijfer. Het gemiddelde cijfer is een 8,4.

Kwaliteitsrapport 2021

8

Rapportcijfer
Totaal

KDC/DJK
Ambulante
zorg
Dagbesteding
Wonen
7,8

8

8,2

8,4

8,6

8,8

Rapportcijfer

Respons
De gemiddelde respons was 50%. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de lage respons
binnen Ambulante zorg. Voor het volgende CTO onderzoeken we hoe we de respons kunnen
verhogen.

Respons
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Percentage

Gemiddelde

Sterke punten:
-

Algehele ‘woon/zorgervaring’;
De woning en eigen kamer;
Contact met en zorg van de begeleiders;
Identiteit van De Schutse;
Het werk/ de dagbesteding: inhoud en aansluiting bij cliënt;
Ondersteuning door de ambulant begeleider.

Aandachtspunten:
1. Welbevinden cliënten (wonen, dagbesteding);
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2.
3.
4.
5.

Tijd begeleiders (wonen, dagbesteding, KDC/DJK);
Keuzevrijheid en (mee)bepalen (wonen, dagbesteding);
Informatie over veranderingen (wonen, dagbesteding, KDC/DJK);
Communicatie over behandeling met ouders (KDC/DJK);

Ieder team neemt een aantal aandachtspunten uit het CTO mee in het teamplan, waaraan een
doel gekoppeld wordt om het aandachtpunt te verbeteren.

Casus:
Arie gaf tijdens het afnemen van het CTO op dagbesteding aan dat hij graag een keer in de
keuken wilden helpen. De persoonlijk begeleider van Arie nam contact op met het personeel
van de keuken. Arie mocht een keer meehelpen in de keuken. Hij genoot hier zichtbaar van.
Inmiddels helpt Arie de kok van De Schutse iedere vrijdagmorgen in de keuken.

Inspraak van cliënten in de organisatie
In het CTO komt het al naar voren: de inspraak van de cliënten in onze organisatie. Binnen de
organisatie werd al langer nagedacht hoe we dit goed kunnen vormgeven, waarbij we rekening
houden met de behoefte aan inspraak van de cliënt. In Opheusden wordt in 2022 een locatiegebonden medezeggenschapsraad opgezet als pilot. De bewoners geven tijdens de
bewonersvergadering en met het CTO aan dat ze ervaren weinig inbreng te hebben. Bewoners
van deze locatie kunnen met hun wensen en behoeften aankloppen bij de
medezeggenschapsraad van deze locatie. Het doel is dat een aantal bewoners uiteindelijk zelf
ook in deze locatie-gebonden medezeggenschapsraad zitten. Daarvoor is het nodig dat eerst
in kaart wordt gebracht wat passend is per bewoner aan medezeggenschap. Door het
opstarten van een locatie-gebonden medezeggenschapsraad, met mogelijk in de toekomst
een aantal bewoners, willen we de inspraak van de cliënten vergroten.
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WZD
Analyse WZD 2021
In het eerste halfjaar van 2021 is er bij 30 cliënten onvrijwillige zorg toegepast. In het tweede
halfjaar van 2021 zijn dit 36 cliënten. Ten opzichte van het totaal aantal cliënten van 311 is dit
11,57% van de cliënten. In de eerste helft van 2021 was dit 9,65% van het totaal aantal
cliënten.
Deze cliënten zijn verspreid over de locaties Achterberg, Gezinshuis Lunteren, Opheusden en
Kesteren. Op de locatie Oud-Vossemeer wordt ook onvrijwillige zorg toegepast, deze
maatregelen staan echter nog volledig geregistreerd als actuele maatregelen.
In het tweede kwartaal van 2021 zien we een toename van 20% van cliënten waarbij
onvrijwillige zorg is toegepast. Deze toename is vooral te wijten aan het registreren van de
onvrijwillige zorg, die in het eerste half jaar nog niet geregistreerd of verkeerd geregistreerd
was.
De ervaring van de Commissie Onvrijwillige Zorg (COZ) is dat er door de komst van de Wet
Zorg en Dwang (WZD) zorgvuldiger wordt nagedacht over het inzetten van onvrijwillige zorg.
Ook worden maatregelen die al lang worden toegepast opnieuw onder de loep genomen. De
focus ligt niet zozeer op de afbouw van de maatregelen. In de praktijk leidt deze manier van
kijken tot vermindering van de inzet en hoeveelheid van de maatregelen.
Hieronder is aangegeven wat de verdeling is in het type onvrijwillige zorg:

VER GELI JKI N G PER MA ATR EGEL

1

2

3

4

8

2,80%

3,30%

47%

40%

53%

Percentage 2021 tweede helft

43%

70%

53%

78%

22%

57%

70%

Percentage 2021 eerste helft

9

Figuur 1 1= Medische handelingen, 2=Beperken van de bewegingsvrijheid, 3=Insluiten, 4=Uitoefenen van toezicht
op de betrokkene, 8=Beperken van de vrijheid om het eigen leven in te richten, 9=Beperken van het recht op
ontvangen bezoek.

Analyse van de noodmaatregel
In het tweede halfjaar van 2021 is er 18 keer melding gemaakt van de inzet van een
noodmaatregel. Zes keer betrof het locatie Zeeland (2 cliënten), elf keer locatie Kesteren (5
cliënten) en één keer locatie Achterberg. In vrijwel alle gevallen is er sprake van beperking van
de bewegingsvrijheid, één keer was er sprake van insluiting.
Uit de meldingen blijkt dat men zich over het algemeen bewust is van de ernst van het inzetten
van een dergelijke maatregel. Op basis van de omschrijvingen zijn ook een aantal
verbeterpunten te noemen:
- Meldingen dienen volledig te worden ingevuld. De omschrijving is niet altijd volledig,
het ernstig nadeel is niet altijd duidelijk en/ of alternatieven worden niet beschreven of
onderzocht.
Kwaliteitsrapport 2021
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-

-

In de aanleiding of de oorzaak kan meer aandacht gegeven worden aan de
(onvervulde) behoefte die onder het gedrag van een cliënt ligt, zoals dat een plek heeft
in ASBM/Triple C. Meldingen bij eenzelfde cliënt gaan over hetzelfde gedrag en inzet
van onvrijwillige zorg had hiermee wellicht voorkomen kunnen worden. Concreet kan
hierbij ook gedacht worden aan overleg met de gedragskundige voor tot de inzet van
de onvrijwillige zorg wordt overgegaan.
Het inzetten van noodmaatregelen vraagt blijvend aandacht. Nu worden
noodmaatregelen ingezet waarbij geen sprake is van ernstig nadeel. Daarnaast vraagt
het eenduidig toepassen van noodmaatregelen ook blijvend aandacht.

Figuur 2 Overzicht toepassen noodmaatregelen.

Analyse
Een aantal dingen vallen op in de analyse:
• Bij 13 van de 30 cliënten wordt ook toezicht uitgeoefend op de betrokkene als
onvrijwillige zorg geboden wordt. Dit geldt met name bij domotica in de nacht. In geen
van de gevallen is er sprake van verzet. Dat maakt dat het in principe geen onvrijwillige
zorg is. Toch is deze in de cyclus van onvrijwillige zorg opgenomen omdat afbouw van
de domotica belangrijk is voor de individuele cliënt en voor de kwaliteit van de
nachtzorg in totaal.
• De data zijn ontoereikend, omdat zorgafspraken ook worden opgenomen in de tegel
onvrijwillige zorg. Met de overstap naar een nieuw Elektronisch Client Dossier wordt
hier een scheiding in aangebracht.
• De Commissie Onvrijwillige Zorg (COZ) valt de volgende zaken op:
• De betrokkenheid van verwanten is groter dan onder de BOPZ.
• Doordat de Commissie Onvrijwillige Zorg betrokken is bij het MDO heeft
onvrijwillige zorg een meer belangrijke plaats in genomen. Dit draagt bij aan
een stuk bewustzijn.
• De Commissie Onvrijwillige Zorg kan een meer proactieve rol in nemen.
Doordat de Commissie betrokken is bij alle onvrijwillige zorg kunnen bepaalde
trends eerder worden gesignaleerd.
• Er zijn verder geen specifieke of generieke maatregelen getroffen om onvrijwillige zorg
terug te dringen. Het blijven vasthouden van ASBM is voldoende om signaalgedrag
zoveel als mogelijk te herleiden naar onvervulde behoeften (en daarmee de toepassing
van onvrijwillige zorg).
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•

Dit zal echter een blijvende ontwikkeling zijn, omdat het leven van deze k wetsbare
cliënten veel veranderd en daarmee ook de randvoorwaarden onder druk komen te
staan, dan wel aangepast moeten worden.
Voor de analyse zijn de gegevens gebruikt uit PlanCare en de opbrengsten van de
overleggen van de Commissie Onvrijwillige Zorg.

MIC
Jaaranalyse MIC 2021
In 2021 is er door iedere teamleider over elk kwartaal een rapportage gemaakt. Deze
rapportages zijn door de MIC-commissie doorgenomen en voorzien van feedback. Naar
aanleiding van de analyses heeft de MIC-commissie een jaaranalyse gemaakt. Onze conclusie
en aanbevelingen zijn hieronder weergegeven.

Conclusie
De meldingen die opvallen zijn de valincidenten. Dit is in de beeldvorming veelal te wijten
aan de ouder wordende cliënten binnen De Schutse. Binnen veel groepen komt het punt van
weerbaarheid van de begeleider terug. Wanneer geef je als begeleider richting, nodig je uit of
geef je de ruimte? Dit zien we vooral bij de agressie/geweld meldingen. De
personeelsbezetting zorgt ook voor een verhoging van het aantal incidenten. Dit kan zijn door
verloop van personeel en de inzet vakantiekrachten. Niet binnen alle groepen is het
nut/noodzaak van melden bekend. We zien in 2021 dat er meer vragen over de MIC gesteld
worden aan de MIC-commissie. De MIC-commissie is in 2021 in een aantal
teamvergaderingen aanwezig geweest om deze vragen te beantwoorden.
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Figuur 1: Wanneer geef je als begeleider richting, nodig je uit of geef je de ruimte?

Aanbevelingen van de MIC-commissie
-

-

-

-

Zet in op de juiste beeldvorming van cliënten. Is een cliënt ouder? Heeft een cliënt
dementie? Bij een juiste beeldvorming kan men in de begeleiding beter aansluiten op
de behoeften van de cliënt.
In 2021 hebben de trainingen weerbaarheid plaatsgevonden. We zien in de meldingen
terug dat medewerkers zich niet altijd weerbaar voelen. Waar komt dat door? Wat heeft
de begeleider nodig? Als dit inzichtelijk is, kan hier per team verder aan gewerkt worden
door middel van bijv. coaching of scholing.
Ga na of je met het vaste personeel het vakantierooster kunt rondkrijgen, zonder inzet
van vakantiekrachten. Bij bezetting van vast personeel op de groep, zal er door de
cliënten meer houvast en herkenbaarheid worden ervaren.
Geef meer inzicht in het doel van het melden van een incident. Als voor collega’s
duidelijk is waarom men een melding doet en wat er als organisatie mee gedaan wordt,
dan zal de meldingsbereidheid groter zijn. MIC zou een punt kunnen zijn tijdens de
leidinggevende dag.

Medewerkers
Werving
De Schutse heeft last van de krapte op de arbeidsmarkt. We zien dat het steeds moeilijker
wordt om diensten op te vullen, als we dat vergelijken met enkele jaren geleden. Er wordt veel
personeel niet in loondienst ingezet (PNIL) ingezet. Vanuit de ASBM-visie is het opbouwen
van langdurige relaties met cliënten belangrijk. Dat is de reden dat voornamelijk gebruik wordt
gemaakt van ZZP’ers die langdurig en met enige omvang van uren ingezet kunnen worden op
de groep.
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Er wordt veel gedaan om medewerkers aan te trekken. Zo is er een projectmedewerker
arbeidsmarktcommunicatie aangesteld, die op 1 januari 2022 daadwerkelijk is begonnen. Er
wordt structureel geadverteerd in papieren media, sociale media en via onze eigen
wervingswebsite. In 2021 is er een autotocht georganiseerd langs verschillende locaties van
De Schutse om potentiële kandidaten op een leuke manier kennis te laten maken met de
organisatie. Daarnaast heeft De Schutse een regeling waarbij een medewerker die een nieuwe
collega werft, een bonus krijgt.
De Schutse werkt samen met twee andere reformatorische gehandicaptenorganisaties om het
imago van de reformatorische gehandicaptenzorg te verbeteren. Het doel is om potentiële
medewerkers te stimuleren een opleiding te gaan volgen, waarmee ze in de toekomst in de
gehandicaptenzorg aan het werk kunnen. Binnen De Schutse is een netwerk van
ambassadeurs, die bijvoorbeeld gastlessen geven op scholen.

Status verbeterpunten MTO 2020
In 2020 is het MTO uitgevoerd. Voor ieder team zijn er een aantal aanbevelingen uit het MTO
gekomen. De verbeterpunten voor de teams zijn meegenomen in de teamplannen. De
verbeterpunten op organisatieniveau zijn meegenomen in het strategisch jaarplan.

Teamreflectie
De teamreflecties zijn besproken in de leidinggevende-dag. Men heeft elkaar bevraagd in
groepjes. Waar zijn we goed in? Wat kan binnen De Schutse nog verbeterd worden? Het is
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waardevol om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Hieronder zijn de tops aangegeven
vanuit de teams. Ook zijn er een aantal verbeterpunten naar voren gekomen.
Tops
Op verschillende afdelingen is een coördinerend begeleider aangesteld of zijn er meer
teamleiders aangesteld. Hierdoor is de werkdruk bij de leidinggevenden verdeeld en staat
de leidinggevende dichter bij de medewerkers op de werkvloer.
Bevlogen en enthousiaste medewerkers.
Goede lijntjes tussen de UM, TL en orthopedagoog.
Samenwerking tussen de groepen.
Voorbeeldgedrag van medewerkers.
Integratie in de organisatie.
We werken vanuit visie.
Verbeterpunten
Meer verbinding tussen de teams/units, omdat we elkaar nodig hebben.
Maatjesproject opzetten voor teamleiders.
Gehechtheid collega’s en orthopedagoog.
De deskundigheid binnen de teams vergroten door meer te sparren en gebruik te maken
van elkaars talenten.
Kwetsbaarheid tonen vanuit de driehoek.
Lange termijnperspectief voor cliënten.
Balans concreter maken tussen onder- en overvraging.
Vorm om kwetsbaarheid meer naar voren te laten komen.
Medewerkers vertrouwen en ruimte geven, zodat er ruimte is om te groeien.
In crisissituaties kunnen we kort en bondig zijn en mogen we richting geven als dat
nodig is.
Organisatie breed zoeken we hoe we het gesprek over waarden, normen en vormen
kunnen aangaan en spreken we er elkaar op aan als waarden, normen en vormen
anders zijn dan we afgesproken hebben.
Eigenaarschap onder collega’s vergroten. Mensen zijn intrinsiek gemotiveerd op het
moment dat iets van hen is. Hoe kunnen we onze medewerkers (nog) meer
eigenaarschap laten ervaren?

Waar zijn we goed in? Wat kunnen we beter?
Externe visitatie
Binnen De Schutse willen we graag leren van ervaringen om te blijven ontwikkelen. We hebben
voor het kwaliteitsrapport van 2021 een externe visitatie gehouden binnen de organisatie. Dhr.
R. Brand (voorheen bestuurder bij Profila Zorg) en dhr. H. van Wouwe (Hoofd behandeling/
manager behandeling bij ASVZ en ook bedenker Triple-C) hebben deze externe visitatie
uitgevoerd. Zij zijn in gesprek gegaan met de RvB, OR, CR, management, leidinggevende en
medewerkers die directe zorg leveren aan de cliënten. We hebben dit gedaan aan de hand
van twee kletspotten met vragen en stellingen over thema’s uit het kwaliteitsrapport. Er
kwamen mooie gesprekken tot stand. Naar aanleiding van deze visitatie hebben de externe
visitatoren een verslag geschreven. In de conclusie schrijven zij: op grond van wat besproken
is, is onze conclusie dat De Schutse een organisatie is die kwaliteit van zorg levert voor een
brede doelgroep. Kwaliteit met ook voor de menselijke maat en gericht op de persoonlijke
ontwikkeling van het individu. En daar zijn we heel blij mee! In de reflectie van de bestuurder
staat het rapport verder uitgewerkt met daarbij een reactie vanuit de bestuurder.
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Zorgkantoor
In het afgelopen jaar heeft zorgkantoor VGZ een werkbezoek gebracht aan onze locatie in
Kesteren. We willen in dit kwaliteitsrapport ook een aantal punten opnemen die hen opvallen
en een aantal aanbevelingen aan de organisatie:
Wat valt op?
De
bejegening
en
communicatie met de cliënten
die we hebben gezien in de
woning, in de hal en buiten:
begeleiders stralen rust en
vriendelijkheid uit

Aanbevelingen
Er wordt nu veel expertise
ingehuurd voor de intensieve
afdelingen door tekort aan
personeel in dienst van De
Schutse.
Zorg
dat
ook
personeel in vaste dienst
profiteert
van
extern
deskundigen door kennis en
werkwijzen eigen te maken die
worden toegepast. Zorg dat
deze kennis in de organisatie
blijft.
Er is sprake van een goede Als de casuïstiek rondom cliënt
samenwerking
met
de X exemplarisch is voor hoe er
orthopedagoog.
binnen de Schutse geacteerd
wordt op signalen -te lang zelf
een oplossing willen vinden,
wat ten koste ging van de
kwaliteit
van
zorg
en
welbevinden van deze cliëntdenken
wij
dat
de
samenwerking, afstemming en
communicatie
tussen
de
afdelingen, met behandelaren
en indien
nodig extern,
verbeterd kan worden.
Er wordt geleerd van zaken die
in het verleden niet goed zijn
verlopen, hierbij is men van
beheersen in de zorgverlening
gegroeid naar menswaardige
begeleiding
(ASBM-visie
gebaseerd
op
Triple
C
methodiek).
Er wordt aangesloten bij de
behoeften van de cliënten in
het vinden van passende
dagbesteding maar ook op de
locatie zelf.

Wat leren we hiervan?
Ook inzet van externe
krachten blijkt in de
praktijk (en in deze
specifieke
situatie)
minder stabiel.

Signalen krijgen een
plek in het beleid ‘Mijn
signaal, jouw taak’.
Daarin wordt richting
gegeven
in
het
betrekken van andere
driehoeken
(orthopedagoog,
teamleider,
unitmanager) en andere
deskundigen.

Reflectie vanuit de OR
Binnen de OR zijn in het jaar 2021 verschillende thema’s aan de orde geweest. Door de fijne
samenwerking met de RvB heeft de OR de organisatie verschillende adviezen mee kunnen
geven. Adviezen met betrekking tot personeels- en roosterbeleid. Speerpunten zijn bijv. de
werkdrukervaring van medewerkers, de tekorten in de zorg en de vraag hoe we competente
medewerkers kunnen binden aan de organisatie. Ook komt de vraag regelmatig naar boven
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hoe de organisatie ervoor kan zorgen dat de medewerker weet bij wie hij/zij terecht kan ter
ondersteuning op het gebied van ICT en HR.
Gesprekken zijn gevoerd met het beleidsteam om met elkaar na te denken over bovenstaande
onderwerpen.
De OR waardeert de inspanningen van de afdeling Opleidingen om manieren te zoeken om
medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen in hun werk. De video’s over de ASMBmodellen en de training mentale weerbaarheid helpt de medewerkers hun werk op de juiste
manier te kunnen verrichten.

Reflectie vanuit de CR
De cliëntenraad vindt dat er een duidelijk en gedegen kwaliteitsrapport ligt dat goed is
onderbouwd met cijfers en beoordelingen. Er wordt in het rapport gesproken over cliënten en
personeel, maar we missen de opmerking dat er ook gesproken wordt met
cliëntenvertegenwoordigers (ouders, voogden en curatoren). Ieder jaar wordt er met de
cliëntvertegenwoordigers een zorgplan en een behandelplan opgesteld. Ook verbeterpunten
ten opzichte van veiligheid, zorg en dagbesteding worden dan besproken. De cliëntenraad ziet
het als zeer positief dat de clientvertegenwoordigers daar ook zeggenschap in hebben. Er
wordt ook rekening gehouden met adviezen, wensen en zorgen van de
cliëntvertegenwoordigers/ouders. Niet iedere cliënt is in staat om dat kenbaar te maken en dan
zijn cliëntvertegenwoordigers/ouders juist belangrijk, omdat ze de cliënten goed kennen.
Verder wil de cliëntenraad opmerken dat mentale weerbaarheid grenzen kent, ook voor de
medewerkers, om het werk psychisch vol te kunnen houden.

Reflectie vanuit de RvB
Zoals al reeds beschreven, hebben we in april jl. de externe visitatie gehouden. Ik ben blij dat
Rien Brand en Hans van Wouwe bereid waren om de externe visitatie uit te voeren. Het was
een fijne bijeenkomst, waaruit een mooi rapport is gekomen. Hieronder staan de bevindingen
van de externe visitators opgenomen met mijn reactie op de aanbevelingen. Daarnaast zijn
we blij met de positieve punten die zijn benoemd, zoals de groei in de ontwikkeling van de
cliënten rondom de WZD en de ervaring van de medewerkers dat men zich veilig voelt binnen
de organisatie en er een goede collegiale sfeer is.
LVB
In dit gedeelte over ‘wilsbekwaamheid’ zou het mooi zijn als hier iets gezegd werd over het
verschil tussen iets willen en iets nodig hebben (wensen en behoeften), omdat dit een
belangrijk punt is binnen ASBM 1. Daarnaast zou er ook een link gelegd dienen te worden met
de onderliggende waarden van De Schutse. Hoe zit het met wilsbekwaamheid en wensen die
niet stroken met de identiteit van De Schutse. Dit blijft in het huidige rapport onderbelicht.
Vanuit de medewerkers zelf kwam het advies om de ASBM planmatig in het zorgplan op te
nemen.
Reactie
Dit advies wordt meegenomen in het missieoverleg. In Fierit is het plan ingericht naar het
ASBM. De Kwaliteitscommissie gaat wilsbekwaamheid ter zake opnemen in de agenda van
de cliëntplanbespreking.
1

Adullam Schutse Begeleidings Methodiek
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MIC-commissie
Binnen de MIC-commissie wordt gemist wat De Schutse doet om organisatie breed te leren
valt van incidenten. Er wordt wel geregistreerd en lokaal ook geanalyseerd, maar niet overal.
Verder is er nog geen systeem om de geleerde lessen ook op andere plekken toe te passen.
Medewerkers doen de suggestie met duidelijker richtlijnen te komen om de
meldingsbereidheid te verhogen en om de MIC vaker onder de aandacht te brengen.
Nagedacht zou kunnen worden in hoeverre het nuttig kan zijn om de analyses organisatie
breed te bespreken vanuit het principe van de lerende organisatie.
Reactie
In grote lijnen is er binnen de teams al aandacht voor het melden van incidenten. Het
aandachtspunt van het leren van de incidenten wordt meegenomen binnen de MIC-commissie
maar heeft daar ook al de aandacht. De aanbevelingen van de MIC-commissie worden door
de unitmanagers van concrete maatregelen voorzien die worden vastgesteld in het BT.
Kwaliteit
Kwaliteitsnormen moeten worden vastgelegd, maar niet in detail. Een kort en duidelijk
omschreven beleid is belangrijk. Vertrouwen is een belangrijke basis waarop binnen de
Schutse gewerkt wordt. Dat betekent dat er voor veel zaken geen gedetailleerde protocollen
en richtlijnen hoeven zijn. Medewerkers moeten ruimte krijgen om te kunnen groeien en
ontwikkelen. De groei en ontwikkeling moet wel gekaderd worden vanuit gedeelde waarden
en normen voor kwaliteit.
In het kader van kwaliteitsborging zou gericht gekeken kunnen worden of het mogelijk is
richtlijnen te geven voor de resultaten en uitkomsten van de zorg i.p.v. richtlijnen voor de
uitvoering en inspanningen die gedaan worden om tot die resultaten te komen. Bij de
dagopvang krijgen de ouders die hun kind ophalen dagelijks op een natuurlijke manier een
dagrapportage over hun kind. Hierin speelt wederkerigheid een belangrijke rol.
Wederkerigheid wordt als belangrijk gezien, omdat het naar begeleiding en verwanten zicht
geeft op o.a. de ontwikkeling van de cliënt en begrip voor de (verschillende) keuzes die
gemaakt worden in de begeleiding en de thuissituatie. Het is aan te bevelen om het proces
van wederkerigheid meer te verankeren binnen de zorg.
Reactie
De teams gaan nadenken over hoe wederkerigheid in hun dagelijkse zorgpraktijk een bijdrage
kan leveren aan de waardering bij clientvertegenwoordiger voor de door begeleiders geleverde
inzet. Het onderwerp krijgt aandacht in de mentale weerbaarheidstrainingen die de begeleiders
in 2022 en 2023 volgen.
De Kwaliteitscommissie gaat na of zij in staat zijn richtlijnen e.d. te vertalen in resultaten en
uitkomsten van de zorg waarbij de link gelegd wordt naar de waardencirkel.
Veiligheid
Het begrip veiligheid is voornamelijk besproken in het kader van de coronamaatregelen in
2020. Er is zoveel mogelijk maatwerk geleverd om zo een menswaardige leefomgeving te
blijven houden in coronatijd. Dit heeft te maken met de verschillen in zorgvraag. De ene cliënt
heeft meer moeite dan de andere cliënt met het loslaten van vaste structuren. Vooral het niet
naar de vaste dagbesteding kunnen gaan werd als moeilijk ervaren. Veiligheid heeft twee
kanten. Er moet een veilige leefomgeving zijn voor cliënten, maar ook een veilige
werkomgeving voor de werknemers. Er is een begrijpelijke neiging om de prioriteit bij het
eerste te leggen. Het is aan te bevelen om te kijken welke maatregelen mogelijk zijn om het
gevoel van veiligheid van medewerkers te bevorderen en tegelijkertijd de veiligheid van
cliënten te garanderen.
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Reactie
Veiligheid voor cliënten en medewerkers is zeer belangrijk. De Arbo-commissie zal uitzoeken
hoe het gevoel van veiligheid van medewerkers vergroot kan worden en tegelijkertijd de
veiligheid van cliënten gegarandeerd is.
WZD2
• De toepassing van de wet wordt in algemene zin als ingewikkeld ervaren. Het
terugbrengen van ‘dwangmaatregelen’ wordt per cliënt gedaan. Het levert echter in
sommige gevallen discussies op met verwanten. Deze discussies raken de vraag wat is
kwaliteit van zorg in het kader van een veilige leefomgeving. Dit geldt vooral de meest
intensieve zorg.
• Positief is dat er naar aanleiding van het anders omgaan met dwang, bij meerdere cliënten
een groei in hun ontwikkeling te zien is.
• Belangrijk is om de verwanten mee te nemen in het traject rond de WZD. Hierbij dient ook
aandacht te zijn voor de identiteit van De Schutse in relatie tot de invoering van de WZD
op
alle
facetten
in
het
leven
van
de
individuele
cliënt.
Reactie
Het is inderdaad belangrijk de verwanten mee te nemen bij de besprekingen. Dit gebeurt ook.
Het is goed om daarbij uit te gaan van een gezamenlijke visie op datgene wat nodig is.
Invloed op beleid van de organisatie
Afhankelijk van de functie of plek binnen de organisatie wordt dit verschillend ervaren. Teams
worden niet altijd meegenomen in een besluit. Dit betreft niet het organisatie brede beleid,
maar besluiten op het gebied van toelating cliënten of financiën. De vertegenwoordigers van
de cliëntenraad vinden dat zij voldoende inspraak hebben. Hoewel er
bewonersvergaderingen zijn, blijft het de vraag of cliënten voldoende zeggenschap binnen de
organisatie hebben.
Op grond van het voorgaande is het aan te bevelen om besluiten voorafgaand aan de
invoering, te toetsen op wie er de gevolgen van dragen en of diegenen voldoende zijn
meegenomen bij de totstandkoming van het besluit. Verder zouden cliënten binnen hun
mogelijkheden meer betrokken dienen te worden bij de invulling van het CTO. 3
Reactie:
De aanbeveling om bij besluitvorming na te gaan of belanghebbenden voldoende zijn
meegenomen, wordt overgenomen. Ten aanzien van het betrekken van cliënten bij het CTO
wordt hierbij gestreefd naar maximale inbreng van hun kant.
Uit de discussie die tijdens de visitatie plaatsvonden zijn er een aantal aandachtspunten die
worden meegenomen:
•
•
•

2
3

Marktverkenning m.b.t. de identiteitsgebonden vraag naar wonen, dagbesteding en
logeren.
Het meer promoten onder jonge mannen van het werken in de gehandicaptenzorg.
Aandacht voor de driehoek wonen, werk en kerk.

Wet Zorg en Dwang
Cliënttevredenheidsonderzoek
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