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Bij de voorzijde:

Eddy & Bert

Alles uit het leven halen
Eddy (57) is geregeld te vinden bij
activiteitencentrum Sparring in Den
Haag. Eddy heeft Lewy body dementie,
waardoor hij onder meer
geheugenproblemen heeft.
Eddy: “Het mooie aan Sparring is dat
iedereen hier gelijkwaardig is en elkaar
helpt. Zo helpt persoonlijk begeleider
Bert mij eraan herinneren dat ik mijn
medicijnen moet innemen. En ik help
een andere cliënt weer bij het lezen van
de krant. Zo maken we samen het
verschil, voor en met elkaar.“
Bert (38) is vrijwilligerscoördinator en
persoonlijk begeleider bij de GemivaSVG Groep. “Ik vind het fantastisch om
de cliënten te ondersteunen om verder
te komen. Dat geeft me voldoening. Je
kunt daarmee echt het verschil maken.
We kijken vooral naar waar de cliënten
goed in zijn en wat wèl kan.” Eddy: “We
worden hier geprikkeld om van alles te
ondernemen. Door elkaar te helpen
voelt het zinvol en dat maakt voor mij
een groot verschil. Gemiva heeft zeker
bijgedragen aan het terugvinden van
het geluk in mijn leven. Ik kom altijd
heel vrolijk thuis en ben hier helemaal
opgebloeid. Als ik ooit mijn ogen dicht
doe, wil ik alles uit het leven hebben
gehaald wat er voor mij in zit.”

Colofon
De teksten van dit bestuurlijk kwaliteitsjaarverslag zijn
geschreven door Hennie Blok, Willem Jan Lammers en Gerard
Gerding
Verhalen Dit vind ik ervan door Petra Boon, Natasja van
Bruggen, Wilma van Eijk, Anneke de Klerk, Sarah Mourik
Gouda, mei 2019
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‘Apparently, some things have an existence in the world,
like those trees and birds, but other things, concepts that we use to make sense of that world,
reside in our brain, like models, systems and..... quality.’
‘(Jan-Jurjen Koksma and Jan A.M. Kremer,
Beyond the Quality Illusion: The Learning Era, in:
Academic Medicine, Vol. 94, February 2019, pp. 166-169

‘Bezing de verminkte wereld
en het grijze veertje, dat een lijster heeft verloren,
en het zachte licht dat dwaalt en verdwijnt
en steeds terugkomt.’
(Adam Zagajewski, ‘Try to praise the mutilated world’, 2001).

‘Als we willen dat onze kinderen gelukkig zijn, kunnen we maar het beste zelf gelukkig zijn.’
(Een oma in de TV-serie Oogappels van BNN Vara, 2019)
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Samenvatting
Dit jaarverslag gaat over kwaliteit. Wat dat precies is, blijft grotendeels in het midden. Wel maken we – zo
goed en kwaad als dat kan – inzichtelijk wat we in 2018 deden om het met elkaar ‘beter’ te doen. Onder
‘beter’ verstaan we dan dat de cliënt een goed leven leidt, dat medewerkers met voldoening en goed
toegerust hun werk doen en dat onze huishouding op orde is.
In dit verslag komen veel onderwerpen aan bod. We zijn binnen de Gemiva-SVG Groep op veel manieren
met kwaliteit bezig, ook als we dat niet zo noemen. Daardoor is het soms lastig om de samenhang te zien.
In deze samenvatting schetsen we de hoofdlijnen. Althans, zoals wij – de Raad van Bestuur – die zien.
We beginnen met onze visie op besturing, toezicht, risico en kwaliteit. Die kun je het beste samenvatten
als zorgen voor stabiliteit, ruimte maken, stug volhouden, je gezonde verstand gebruiken en
oplossingsgericht werken. Daarna vertellen we over de cliënten die we binnen de Gemiva-SVG Groep
ondersteunen en de faciliteiten die we hen bieden. We leggen uit dat hun gemiddelde zorgzwaarte
toeneemt. Dat komt ook omdat het aantal cliënten met bekostiging op basis van de Wet langdurige zorg
groeit.
Daarna geven we een impressie van hoe we cliënten en hun vertegenwoordigers bij het ‘beleid’
betrekken: de medezeggenschap. We kennen diverse formele vormen van medezeggenschap, maar
proberen ook alternatieven uit, zoals het Ervaringsplein. Daarin komen verschillende betrokkenen
eenmalig bijeen om samen na te denken over een vraagstuk dat hen raakt. We beschrijven ook het werk
van de vertrouwenspersonen voor cliënten, de klachtenfunctionaris en de klachtencommissie. Wat opvalt
is dat de vertrouwenspersonen en de klachtenfunctionaris in 2018 aanzienlijk meer zaken voorgelegd
kregen dan in 2017. We kunnen daar geen directe oorzaak voor aanwijzen.
Ook gaan we uitvoerig in op de acties die we ondernamen om aan de eisen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming te voldoen. Denk aan het maken van regelingen en het geven van voorlichting.
Bij het bespreken van de ontwikkelingen rond het ondersteuningsplan en de veiligheidskaart – voor elke
cliënt van belang - stellen we vast dat het ondersteuningsplan in 2019 bijna altijd actueel is bijgewerkt.
De analyse van de veiligheidskaart laat van 2017 op 2018 slechts lichte verschuivingen zien. In de risicotop 5 staan vallen, verkeersonveiligheid, verslikken, ernstig over- of ondergewicht en emotioneel of
seksueel misbruik. Dat zijn ook de thema’s waarop we vaak – in overleg met cliënt en/of familie –
maatregelen nemen.
Dat we ondanks die maatregelen ook regelmatig met incidenten te maken hebben, spreekt uit onze
incidentenregistratie. Het aantal meldingen steeg van 2017 op 2018 met 5% tot in totaal 17.391. Dat zijn
er gemiddeld 3,3 per cliënt per jaar. Ruim 13.000 meldingen hebben betrekking op agressie. Daarvan zijn
er 3.000 die te maken hebben met 19 cliënten, die ieder voor meer dan 100 meldingen per jaar staan.
Opvallend is dat begeleiders aangeven dat er in 92% van de agressievoorvallen geen sprake was van een
signaal vooraf. Bij de ‘gewone’ incident- meldingen is weglopen of vermissing de grootste stijger, maar de
meeste van deze meldingen hangen – al van oudsher – samen met medicatie. Een bijzondere categorie
meldingen is die van grensoverschrijdend gedrag. Ons consultatieteam misbruik en mishandeling
adviseerde in 2018 over 62 meldingen (2017: 47). Op basis van een advies van ouders hebben we in het
verslagjaar onze protocollen aangepast, zodat in dergelijk situaties we ook de getroffen ouders beter
kunnen (laten) ondersteunen.
Tot zover allerlei ‘tellingen’ en ‘feiten’. In het hoofdstuk over de dialoog schrijven we het zachte verhaal.
Uitvoerig gaan we in op cliëntervaringen. Die brengen we op individueel niveau in beeld met de methode
Dit vind ik ervan! We hebben een poging gedaan om die strikt individuele ervaringen – wat daarvan is
opgetekend in het cliëntendossier – te integreren tot een totaalbeeld. Daar wijden we negen pagina’s
aan. De afdronk is dat het beeld over 2018 nauwelijks verschilt van dat over 2017. Als we cliënten (of hun
verwanten) vragen wat zij belangrijk vinden en of zij op dat gebied een veranderwens hebben, dan
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kunnen we vaststellen dat de thema’s Lijf, Gevoel, Vrienden, Doen, Kiezen en Veiligheid hoog scoren. Je
mag dus voorzichtig constateren dat inspanningen op deze gebieden het meeste effect sorteren als we de
‘kwaliteit van leven’ van cliënten op een hoger plan willen brengen. Daarmee is natuurlijk nog niets
gezegd over hoe je dat dan – in samenredzaamheid – op deze gebieden zou moeten doen.
In het hoofdstuk over de dialoog gaan we ook in op onze ervaringen met de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd (IGJ) en de wijze waarop we gevolg gaven aan de 8 meldingen (2017:2) die we aan deze
toezichthouder deden. We signaleren dat de IGJ moeite doet om zijn inspectietaken meer in dialoog in te
vullen, maar dat dit nog niet vanzelf gaat.
Tenslotte beschrijven we de uitkomsten van de in- en externe audits die we binnen de Gemiva-SVG Groep
hebben uitgevoerd. Die gingen over het werken in de driehoek, methodisch werken en reflecteren.
Daarmee passen die thema’s bij ons Meerjarenperspectief 2017-2020. Het is mooi om te zien dat locaties
echt moeite doen en het belangrijk vinden om aan deze ambities inhoud te geven. Tegelijkertijd blijkt dat
we nog veel bij kunnen leren. En daar is niks mis mee.
Het laatste inhoudelijke hoofdstuk van dit kwaliteitsjaarverslag gaat over de medewerkers. Zij leveren in
hun relatie met cliënten (en verwanten en andere belangrijke ‘derden) de ondersteuning waarmee het
verschil mogelijk wordt gemaakt. Na wat feitelijke gegevens (82% vrouw / 17% man; gemiddelde leeftijd
van 41,3 jaar; 84% van de formatie werkt in en aan ‘directe zorg’) gaan we in op ‘betrokkenheid en
bevlogenheid’. Daarvoor verwijzen we naar metingen die Effectory in 2016 voor ons heeft uitgevoerd. De
bevlogenheid scoort een 7,9, de betrokkenheid een 8,3 en de algehele tevredenheid over de werkgever
een 7,6. In 2019 gaan we op deze dimensies opnieuw meten. Ook dan hopen we weer boven de
benchmark te scoren!
In 2018 is ook breed ervaring opgedaan met de Teamie. Daarmee kan een team op een laagdrempelige
manier de teamsamenwerking aan de orde stellen en daarover praktische verbeterafspraken maken. In
totaal is er in 2018 180 maal van dat instrument gebruik gemaakt. We gaan de ervaringen nog evalueren,
maar tot nu toe horen we vooral enthousiaste verhalen.
Een pijnlijk punt in dit hoofdstuk is het oplopende verzuim. Dat ligt met 5,8% in 2018 nog onder het
landelijke branchegemiddelde, maar het baart ons wel zorgen. Is het evenwicht tussen draagkracht en
draaglast van medewerkers niet te zeer uit balans geraakt? We weten het antwoord niet, maar werken
wel aan een op vitaliteit en inzetbaarheid gericht nieuw verzuimbeleid. Ook onze inspanningen rond
bekwaamheid en scholing komen aan de orde, evenals de opbrengsten van de zogenaamde
teamreflecties. Dit laatste is net als het cliëntervaringsonderzoek een verplichting op basis van het
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. We hebben teams vrijgelaten in de te hanteren methodiek. Er zijn 76
reflectieverslagen opgesteld. Dat betekent dat een groot aantal teams nog aan de bak moet. Bijna alle
teams hebben één of meer verbeterpunten opgesteld. Die maken in het algemeen een realistische indruk.
We zien ook dat de rapportages nogal doen denken aan interne auditverslagen. De grote thema’s zijn
Cliënt, Team, Kennis, Plan, Verwanten en Veiligheid. Het belangrijkste is ‘kwaliteit van de relatie tussen
cliënt en medewerker’! Daarop richt zich het merendeel van de constateringen en goede voornemens.
Ten slotte gaan we in dit hoofdstuk over ‘de kwaliteit van de medewerker’ nog in op moreel beraad en de
ervaringen van de vertrouwenspersonen medewerkers. We zien deze faciliteiten als buitengewoon
belangrijk voor de waardengedreven organisatie die we willen zijn.
In het slothoofdstuk zijn – alweer conform het bestek van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg – de
reflecties van externe visitatoren (in dit geval van Humanitas DMH en een onafhankelijke deskundige), de
Raad van Toezicht, de Centrale Medezeggenschaps Raad en de Ondernemingsraad opgenomen. Die
spreken voor zichzelf. Gemakshalve verwijzen we daarnaar.
We ronden af met een beschouwing over wat ons in 2019 te doen staat. We benoemen 6 punten waar we
‘bestuurlijk’ aan gaan werken. Zie daarvoor de laatste 2 pagina’s van dit rapport.
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Beschouwing vooraf
Deze rapportage gaat over ‘de Gemiva-SVG Groep’ en over ‘de cliënt’. Dat zijn abstracties die niet in de
werkelijke wereld bestaan. Omdat elk alternatief praktisch onwerkbaar is (we schrijven geen rapporten
voor 80 locaties, 250 fysieke ’plaatsen van zorglevering’ of 5000 individuele cliënten) kiezen we voor één
overkoepelende rapportage. Het is een schets van het landschap, maar niet het landschap zelf. Wie meer
verwacht, moeten we teleurstellen. Maar wie het landschap echt wil leren kennen, is van harte
uitgenodigd er in te komen wandelen.

De opgave
Het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (KKGz) vraagt van ons dat wij ons via een bestuurlijk
kwaliteitsverslag verantwoorden voor de manier waarop wij werken aan kwaliteit. Dat is een terechte
vraag. In de afgelopen jaren deden we dat op uiteenlopende wijzen. Het is goed dat daarvoor nu een
soort standaard is geformuleerd. Gelukkig laat die ook ruimte voor eigen inkleuring. Aan onze kleur
proberen we dan ook in dit verslag vorm en inhoud te geven. We pretenderen niet ‘de werkelijkheid’ of
‘het beeld’ te schetsen. Wel gaan we op basis van deze schets graag in gesprek met iedereen die vanuit
een positieve grondhouding en oprechte nieuwsgierigheid met ons de verdieping wil zoeken.
Dit is het derde kwaliteitsverslag volgens de nieuwe opzet. We vinden het nog steeds lastig om daar een
aansprekende vorm voor te vinden. We kozen er voor om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de opzet van
onze verslagen over 2016 en 2017. De adviezen die we op basis van het verslag 2017 van de Centrale
Medezeggenschapsraad (‘beperk je tot een paar essentiële thema’s, beschrijf daarvoor je doelstellingen
en je resultaten’) en de Ondernemingsraad (‘laat de besturingsfilosofische beschouwingen maar
achterwege’) kregen, hebben we daarom niet opgevolgd. Daar voelen we ons ook vrij in, want van ons
wordt immers een ‘bestuurlijk’ verslag gevraagd.
Tot de opdracht vanuit het KKGz behoort ook het eens per twee jaar deelnemen aan een vorm van
interbestuurlijke toetsing. In 2018 hebben we daarvoor de samengewerkt met de collega-aanbieders
Humanitas DMH en Zideris. We beschrijven in dit verslag ook hoe we dit hebben gedaan en wat deze
wisselwerking heeft opgeleverd.
Interessant is dat het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur in december 2018 het rapport Kleurrijke zorg
(Sectorbeeld Gehandicaptenzorg 2017) publiceerde. De onderzoekers vergelijken en analyseren daarin in
opdracht van onze branchevereniging VGN 41 kwaliteitsrapporten over 2017. Het onze was daar
overigens niet bij. Het ECZ-rapport uit zich in lovende bewoordingen over de koers die met het KKGz is
ingeslagen en de wijze waarop daar in de instellingsrapporten verslag van wordt gedaan. Volgens de
onderzoekers is er onderscheid te maken tussen vier genres kwaliteitsrapporten: managerial,
marketinggericht, verantwoordend en reflectief. We laten het aan de lezer over om bij deze termen
passende associaties op te laten borrelen. Wij proberen ons verslag vooral een reflectieve inslag te geven.
Daarom vinden we het ook belangrijk om een begrip als kwaliteit breed op te vatten en ook te verbinden
met onze besturingsfilosofie en ons perspectief op ‘strategie’. En dan zijn we er niet met doelen
formuleren, meten en beoordelen (plan, do, check, act).

Relatie met andere verslagen
De invalshoek voor dit bestuurlijke verslag is kwaliteit. Maar in onze interpretatie van dit begrip hangt
alles met alles samen. In onze jaarrekening geven we aan hoe we de middelen die de samenleving ons in
2018 ter beschikking stelde hebben aangewend. Ons algemene jaarverslag 2018 beschrijft vanuit de
perspectieven van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hoe we in dit jaar inhoud hebben
gegeven aan de besturing. In diverse deelverslagen rapporteren commissies en organen over de taken en
opgaven waarvoor zij zich in het verslagjaar gesteld zagen. Het is niet te vermijden dat deze rapportages
en dit bestuurlijk kwaliteitsverslag overlappingen vertonen. Het blijft zoeken naar het zinvol
onderscheiden van een rechtdoen aan perspectieven die zich vaak lastig van elkaar laten scheiden. Maar
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wie achtergrond zoekt bij de voorgrond die we in dit kwaliteitsverslag schetsen, adviseren we ook van die
andere rapportages over 2018 kennis te nemen. U vindt ze via www.gemiva-svg.nl/jaarverslag.

Opbouw van deze rapportage
We hebben deze rapportage gestructureerd rondom vijf thema’s:
1.

Blik op besturing, toezicht, risico en kwaliteit
Wat drijft ons in het besturen van de Gemiva-SVG Groep en in het werken aan een opgave waaraan
je nooit uitgewerkt raakt? En hoe verhouden we ons daarbij tot het interne toezicht? Wat kun je
zeggen over onze strategie en de kwaliteit van onze besturing en het toezicht daarop? Hoe zit het
met onze risicobeheersing.

2.

De cliënt, het assortiment en andere ‘harde’ cijfers
Aan wie bieden we zorg? Waar en hoe doen we dat? Hoe geven we vorm aan cliëntenrechten? En
hoe stimuleren we de cliënt om daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen? Met welke
(typen) incidenten zagen we ons in het verslagjaar geconfronteerd?

3.

De dialoog in de ondersteuning; het zachte verhaal
Hoe komen we tot afspraken met de cliënt? Hoe wegen we risico’s? Hoe verwerven we inzicht in de
ervaringen van de cliënt? Hoe gaan we om met klachten en onvrede? Welke incidenten hebben we
aan de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd gemeld? Wat leren we van deze ervaringen?

4.

Bekwame, betrokken en bevlogen teams; voorwaarde voor kwaliteit
Hoe stimuleren we medewerkers om het beste uit zichzelf te halen, om het verschil te maken, om
energie op te doen en energiek te blijven? Welke inspanningen verrichten we om ‘zorg van een
kwalitatief goed niveau’ te blijven bieden? Wat leveren de reflecties op het eigen functioneren van
de diverse teams aan inzichten op? Wat vindt onze certificerende instelling van onze prestaties op
dit gebied?

5.

De interne belanghouders en hun inzichten
Deze rapportage is bedoeld voor de buitenwereld. Maar wat vinden vertegenwoordigers van ‘de
binnenwereld’ van onze inspanningen op het brede kwaliteitsgebied en hun betrokkenheid daarbij?

Wat we als bestuurders willen vertellen kunnen we binnen de eerste vier thema’s kwijt. Waar dat
mogelijk en zinvol is voegen we cijfermatige overzichten toe. Verspreid door de tekst treft u enkele
verhalen aan over cliënten en medewerkers. De verhalen vertellen hoe zij door het gebruik van ons
cliëntervaringsinstrument Dit vind ik ervan samen ‘een goed leven’ een stapje dichterbij proberen te
brengen. We sluiten elk hoofdstuk af met een korte reflectie op het hier en nu en onze ambitie om al
werkende weg dichter bij ‘de bedoeling’ te komen.

Twee samenvattingen
Op de pagina’s 4 en 5 van dit rapport treft u een samenvatting van de inhoud aan. We hebben
geprobeerd daarmee tegemoet te komen aan de maatschappelijke wens om onderwerpen ook op
hoofdlijnen te beschrijven. Een samenvatting in eenvoudig Nederlands vindt u op www.gemivasvg.nl/jaarverslag.
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Terugblik op het verslag over 2017
Voornemens
Dit is wat we ons na het optekenen van het bestuurlijk kwaliteitsverslag 2017 hadden voorgenomen:
•

•

•
•

•

•

•

Elke locatie en elke regio moet gewoon voldoen aan de doelstelling dat op elk willekeurig moment in
het jaar 95% van de ondersteuningsplannen op actueel staat. Als dat vanwege procedures – zoals ‘de
cliënt moet tekenen voor akkoord’, maar hij of zijn vertegenwoordiger reageert niet op verzoeken
daartoe – niet lukt, dan moeten we die niet als excuus gebruiken, maar een pragmatische oplossing
bedenken.
Datzelfde geldt ook voor het ten minste jaarlijks updaten van de veiligheidskaart. Die moet er –
eventueel in beknopte vorm – voor elke cliënt in een actuele vorm zijn (dat wil zeggen: ten minste
voor 95%...).
Elke medewerker die met cliënten werkt moet de e-learning over de meldcode mishandeling en
huiselijk geweld hebben gevolgd. Het is niet acceptabel dat onze score zo achterblijft.
Elke medewerker voert ten minste eens per twee jaar een ontwikkelgesprek. Als zijzelf en haar
leidinggevende een voor hen waardevol gesprek die kwalificatie geven en dat vastleggen, is dat ook
goed.
Met cliëntvertegenwoordigers die dat op prijs stellen – en daartoe dan ‘open’ worden uitgenodigd –
wordt een echt Dvie-gesprek gevoerd. Alleen als zij zelf niet anders willen, leveren zij hun eventuele
input en reflectie door het beantwoorden van een lijstje met vragen.
We zullen het verschil tussen teamreflectie – als onderdeel van het KKGz – en de Teamie – als
instrument voor het onderhouden van de samenwerking binnen een team – nadrukkelijker moeten
benoemen en het organiseren en benutten daarvan beter moeten faciliteren.
Elkaar aanspreken en complimenteren zijn twee kanten van een medaille, die we nog stevig op
moeten poetsen. Dat is vooral een kwestie van ‘gewoon doen!’, van het goede voorbeeld en van stug
volhouden.

Resultaten
Hoe hebben we het er dan met elkaar, een jaar later, afgebracht:
•

•
•

Uit de meting per 31 december 2018 blijkt dat op die datum we zowel voor het actuele
ondersteuningsplan als de actuele veiligheidskaart waar het Wlz-cliënten betreft op 98% staan.
Voor de cliënten Wmo en Jeugdwet ligt dat percentage op 94%, maar daarbij moet worden bedacht
dat in samenwerkingsverbanden op deze aspecten de registratie van een cliënt waaraan wij zorg
leveren soms door een andere aanbieder geschiedt. De zorgkantoren gaven in 2018 de
regeltechnische ruimte om het probleem met het ondertekenen van ondersteuningsplannen
pragmatisch op te lossen. Dank daarvoor! Nu de zorgverzekeraars en de gemeenten nog.
De score op de e-learning over de meldcode mishandeling en misbruik ligt per 31 december 2018 op
77,9%. Een kleine 500 medewerkers dienen de e-learning nog te volgen.
We beschikken niet over harde cijfers met betrekking tot de kwantiteit van de ontwikkelgesprekken.
Medewerkers kunnen die gesprekken in de applicatie LeerLink registreren, maar we weten dat een
deel van hen dat niet doet. Een peiling onder de leden van de Ondernemingsraad leverde het
volgende op: van de 15 leden hebben er 8 in 2018 een ontwikkelgesprek gevoerd. Onder de zeven die
dat niet deden bevonden zich drie medewerkers die in 2017 wel in zo’n gesprek hadden
geparticipeerd. Zou je de norm verbreden tot ‘minimaal één gesprek per twee jaar’ dan scoren we
73,3%. Een uitvraag onder 6 locatiemanagers nuanceert dit beeld evenwel. De realisatiegraad op
basis van het criterium ‘tenminste één gesprek per jaar’ varieert dan tussen de 12 en de 80%. Die
variëteit valt in belangrijke mate te verklaren op basis van de rol die de locatiemanager zichzelf
toedicht: de regie voeren in de planning of juist afwachten tot de medewerker zich meldt voor het
maken van een afspraak. Uit de respons blijkt overigens ook dat medewerkers en locatiemanagers
best creatief zijn in het benutten van alternatieve gespreksvormen. De opgave is om daarvoor
enerzijds ruimte te blijven bieden en anderzijds te borgen dat elke medewerker toch minimaal met
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•

•

•

een bepaalde frequentie samen met zijn of haar leidinggevende bij het eigen functioneren en de
perspectieven daarop stilstaat.
Of er nu meer dan voorheen met vertegenwoordigers een ‘echt’ Dvie-gesprek wordt gevoerd laat zich
bij gebrek aan registratie lastig zeggen. Uit ‘soft signals’ blijkt dat medewerkers zich het belang van
‘het goede gesprek’ in toenemende mate realiseren en daar ook tijd voor willen maken. Toch is de
praktijk weerbarstig.
Aan de teams van de locaties is meegegeven dat zij desgewenst de Teamie – en aspecten van de
teamsamenwerking - ook mogen benutten als instrument voor de teamreflectie die in het kader van
het KKGz dient plaats te vinden. Of dit stimulerend of drempelverlagend heeft gewerkt weten we
niet.
Aanspreken is en blijft een lastig thema. Een hoogoplopend conflict in één van onze locaties leverde
wel een interessante doorkijk in de verwoestende consequenties van de combinatie van
vermijdingsgedrag en wandelgangenroddels op. We zijn er nog lang niet.
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Dit vind ik ervan in de praktijk:

Chef
Dagelijks zijn we in gesprek met onze cliënten, over hoe het met ze gaat, over welke werkzaamheden er
gedaan gaan worden binnen ons Serviceteam en alles wat daarbij komt kijken. In Dit vind ik ervan,
leggen we ook jaarlijks vast hoe het gaat.
Een cliënt vertelt, deelt wensen, verlangens, dromen groot en klein. Aan ons als persoonlijk begeleider en
begeleiders de fascinerende taak om in de onderzoekende dialoog te ontdekken wat de cliënt nu eigenlijk
bedoelt.
Een cliënt vertelt over een droom, eens wens. Het gaat over chef kok willen worden.
We gaan in gesprek wat dat chef kok worden voor die cliënt nu precies betekent. Via open vragen schetst
de cliënt wat het betekent.
De cliënt verwoord:
Ik wil witte kleding dragen tijden het koken.
Ik wil een koksmuts op mijn hoofd.
Ik wil leren een recept op te zoeken op internet.
Ik wil leren het recept uit te printen.
Ik wil leren tomatensoep koken.
Ik wil de tomaten snijden en de andere groenten.
Ik wil leren hoe de inductie kookplaat werkt.
Ik wil de soep koken.
Ik wil de soep pureren met de staafmixer.
Als ik dat kan en een koksmuts op heb, dan ben ik een chef kok.
Ik ben dan trots op mijzelf, op wat ik kan. Ik ben trots op wat ik kan leren en op wat ik doe.
Dan voel ik mij nog meer gelukkig, dan dat ik mij nu al voel.
Kortom als begeleiders kunnen we aan de slag. We kunnen kijken naar wat er al lukt bij de cliënt en dat
doen we vaker. We gaan kijken wat er nu nog niet lukt, maar misschien met oefening wel zal kunnen gaan
lukken. We kijken naar wat mogelijk is en van daaruit gaat de cliënt aan het werk en ondersteunen wij
daar waar nodig.
Anneke de Klerk, Serviceteam De Driehoek (Middelharnis)
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1. Blik op besturing, toezicht, strategie, risico en
kwaliteit
Besturen is vasthouden door los te laten. Besturen is met onzekerheid en het menselijk tekort omgaan
door vertrouwen te geven. Besturen is richting geven door te luisteren. Besturen is door dialoog duiden
van wat onduidelijk of ongrijpbaar is. Besturen is ruimte scheppen door toegankelijke nabijheid. Besturen
is meedoen en meedelen. En besturen is grenzen stellen. Onze dagelijkse praktijk is omgaan met deze
ongerijmdheden. Dat lukt niet altijd even goed. Want we zijn directief, corrigeren en overschrijden
grenzen als we dat nodig vinden. We perken ruimte in als ons vertrouwen wordt beschadigd. Onze blik op
de werkelijkheid, het gedrag en de motieven van anderen (‘stakeholders’) is niet altijd compleet of zuiver.
Wij zijn gebrekkige mensen in een gebrekkige wereld. Wat ons drijft en verbindt is het oprechte verlangen
om zonder poespas en poeha bij te dragen aan ‘het gewone leven’ van, voor en met mensen met een
beperking. Daarom doen we wat we doen en daar mag iedereen ons steeds op aanspreken en bevragen.

1.1. Toezicht
Het orgaan – via de mensen die in dat orgaan zitting hebben – dat de statutaire rol heeft om ons als
bestuurders te bevragen is de Raad van Toezicht. Goed toezicht is een noodzakelijke, maar geen
voldoende voorwaarde voor goede besturing. Op basis van wederzijds vertrouwen moeten we onze
respectievelijke verantwoordelijkheden waarmaken. Het is een voortdurende uitdaging om daarbij rolvast
te opereren, de ‘moerassige kwaliteit’ van besturen en toezichthouden te onderkennen en onszelf over
en weer kwetsbaar op te stellen. We beseffen heel goed dat vertrouwen steeds verdiend moet worden en
ontmoeten in onze toezichthouders – zie het interview dat met twee van hen in ons Jaarverslag 2018 is
opgenomen – sparring partners die ons een waardevolle spiegel voorhouden. Tegelijkertijd hebben we er
alle belang bij dat onze toezichthouders ons kritisch tegemoet treden en ons melden wat zij observeren
en ervaren. Dat dit in de praktijk werkt hangt niet af van structuren en procedures, maar van attitudes,
rolopvattingen en andere hoogstpersoonlijke eigenschappen. Daarover hadden we in het verslagjaar niets
te klagen.

1.2. Risico
Over risico gesproken: je zou kunnen redeneren dat kwalitatief goede besturing zicht op en het beperken
van risico’s vergt. Nu is de wereld daar vol van. De eerste vraag is hoever je gaat met het expliciteren van
die risico’s, het inschatten van de omvang ervan , de kans erop en de ernst van de mogelijke gevolgen. Wij
geloven niet zo in COSO-frameworks en andere technieken om ‘risico’s’ in kaart te brengen. Je doet een
methodisch kunstje en schrijft een document met beheersmaatregelen die zelden goed uitvoerbaar zijn.
Wij vertrouwen op het gezonde verstand en ja, dan zie je in de werkelijke wereld wel eens iets over het
hoofd. Maar dat liever dan de schijnveiligheid van de systeemwereld. En hoe werken we dan op basis van
dat gezonde verstand aan het beperken van risico’s en aan het op een verantwoorde wijze daarmee
omgaan? Op het niveau van de individuele zorgverlening aan cliënten brengen we risico’s in beeld via
onze ondersteuningsplancyclus, de daaraan gekoppelde veiligheidskaart en als er sprake is van
behandeling en/of het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen een behandelplan en/of een
signaleringsplan. Door het onderhouden van themapagina’s op ons digitale platform geven we invulling
aan een actueel kwaliteitsdocumentatiesysteem en bevorderen zodoende dat medewerkers op de hoogte
zijn van handreikingen, procedures en standaarden. Die zijn niet bedoeld om onafhankelijk van de context
slaafs na te volgen, maar als hulpmiddel om de voortdurende vraag naar ‘de bedoeling’ op basis van
zelfstandig overwegen en afwegen in concrete situaties te helpen beantwoorden. Door elkaar daar ook
steeds beter op aan te spreken, borgen we dat deze inzichten ook doorwerken in de praktijk en zo
bijdragen aan ondersteuning die verantwoord is en te verantwoorden valt. Daarbij trekken we af en toe
ook de conclusie dat we in de balans moeten verschuiven: soms naar meer kader en minder eigen ruimte,
soms ook het omgekeerde.
Op procesniveau geven we inhoud aan risicobeheersing via de systematiek van de interne audits die we in
het kader van onze HKZ-certificatie op basis van een daartoe opgesteld programma jaarlijks uitvoeren.
Specifiek voor het beheersen van de financiële en registratieve processen (waaronder ook liquiditeit,
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salarissen, zorgregistratie) beschikken we over een uitgewerkte planning- en controlcyclus met een
bijbehorend ‘dashboard’.
Waar het gaat om het in beeld brengen van organisatiebrede risico’s – en het wegen daarvan in relatie tot
de kwaliteit van de beheersmaatregelen – bedienen we ons van de methode van de risico top 5, die we
ieder jaar actualiseren en die we vervolgens met de Raad van Toezicht bespreken. Op die risico top 5 voor
het verslagjaar gaan we in ons Jaarverslag 2018 in. Gemakshalve verwijzen we daar op deze plek naar.

1.3. Kwaliteit
Kwaliteit is voor ons geen absoluut begrip, maar een sociaal construct dat steeds weer opnieuw betekenis
krijgt - net als schoonheid - ‘in the eye of the beholder’. De definitie in de Wet kwaliteit, klachten en
geschillen zorginstellingen - wie kent ‘m uit het hoofd - zegt ons niet zoveel. Kwaliteit is primair de
twinkeling in je ogen. De overeenkomst met besturing is ook hier de paradox: wie probeert er met
beheersingsmaatregelen grip op te krijgen en te houden, komt onvermijdbaar in aanraking met het meest
genegeerde kenmerk van de Wet van de afnemende meeropbrengst: niet alleen leveren toenemende
inspanningen relatief steeds minder op, op enig moment wordt die meeropbrengst zelfs negatief. Wij zijn
hartgrondig van opvatting dat de roep om verantwoording en transparantie vaker vanuit dat perspectief
beoordeeld zou moeten worden.
Wij zien kwaliteit als een proces waarin op individueel niveau – dus met de cliënt – gezocht wordt naar
een acceptabel evenwicht tussen wat technisch bezien adequate, verantwoorde en veilige zorg is en de
risico’s die nu eenmaal aan leven, leren, bewegen en ontwikkelen zijn verbonden. En dat binnen een
context van bejegening die mensen in hun waarde laat, ook als die waarden niet met die van de
modelburger overeenstemmen. Dat evenwicht verschuift naar tijd, plaats en onderwerp en het is dus
lastig er generaliserende uitspraken over te doen. Het individuele verhaal geeft kleur en inkleuring aan
het kwaliteitsbegrip. Aggregeren – wat we in delen van dit verslag vooral doen omdat het nu eenmaal bij
onze opgave hoort – is daarvoor nooit een vervanging en eigenlijk zelden een zinvolle aanvulling.

1.4. Strategie
Soms - maar eigenlijk bijna nooit - wordt ons naar onze strategie gevraagd. Onze wedervraag is dan: ‘wat
bedoel je met dat woord?’ Wil je het over ambities op onze ‘markt’ hebben, over de productportfolio of
over fusie en overname? Wij vinden dat niet zulke interessante gespreksthema’s. Waar we voor staan en
waar we voor gaan beschrijven we in onze Visie en waarden en in ons Meerjarenperspectief (zie onze
website www.gemiva-svg.nl ). De manier waarop we daaraan werken is het beste te omschrijven met een
typering van de bestuurskundige Lindblom: ‘muddling through’. Dat wordt ook wel pragmatisme
genoemd. We houden ons daarbij steeds drie vragen voor ogen:
•
•
•

Helpt het om voor cliënten een goed leven een stukje dichterbij te brengen?
Draagt het bij aan het vakmanschap en de betrokkenheid van medewerkers?
Past het bij een solide bedrijfsvoering?

Koers zoeken op basis van antwoorden op deze vragen is zelden ‘straightforward’. Want die antwoorden
liggen vrijwel nooit harmonisch in elkaars verlengde. De afwegingen die we dan hebben te maken
verschillen in hun uitkomst naar tijd, plaats en omstandigheden. Een belangrijke toetsvraag is steeds:
‘kunnen we het uitleggen?’ En als we bezig zijn met de uitvoering, gaan we te werk volgens de do-checkdo methode. En dus niet via de veelgeprezen (maar door weinigen werkelijk gepraktiseerde) PDCA-cyclus.

1.5. Bestuurlijke reflectie
Voor ons is het belangrijkste dat cliënten, medewerkers en vrijwilligers zich binnen en bij de Gemiva-SVG
Groep veilig voelen. Daar ligt de basis voor persoonlijke groei en voor ontplooiing, voor onze bijdrage aan
‘een goed leven’ voor cliënten en een stimulerende werkomgeving voor medewerkers en vrijwilligers.
Daarom proberen we de systeemwereld zo veel mogelijk bij hen weg te houden en als bestuurders
voorspelbaar en koersvast te handelen. Daaraan is in het verslagjaar niets veranderd.
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Ik toon in de praktijk:

Wat je kunt leren uit 3 minuten film
“Stefan wrijft altijd stevig in zijn ogen als we hem naar bed brengen en zijn verpleegdeken
dichtritsen bij zijn schouders. Wat gebeurt er dan eigenlijk?” Met deze vraag ging persoonlijk
begeleider Petra Boon aan de slag met het cliëntervaringsinstrument Ik toon.
Stefan heeft een ernstige verstandelijke beperking. Hij kan niet praten, maar ook van hem willen we
weten hoe hij de zorg ervaart en welke ondersteuning hij wil of nodig heeft. Daarom gebruiken we Ik
toon. Via filmfragmenten observeren en duiden we, samen met zijn ouders, wat hij belangrijk, prettig en
onprettig vindt. Een belangrijke voorwaarde om Ik Toon succesvol te gebruiken, is dat de relatie tussen
begeleider en ouders heel goed is. Er moet voldoende vertrouwen en openheid zijn om samen op een
ontspannen manier filmfragmenten goed te observeren en daar iets van te zeggen. Het gaat nooit om
kritiek of commentaar. Het gaat erom samen te kijken waar je verbeteren kunt.

Wat je ziet
Petra: “Ik spreek af met collega Regina dat zij mij filmt op het moment dat ik Stefan naar bed breng. De
opname is kort, hooguit 3 minuten. Je ziet dat Stefan in zijn pyjama naar bed loopt. Ik loop achter hem,
houd hem vast zodat hij niet valt en stuur hem naar zijn bed, waar hij op de rand gaat zitten. Stefan ziet
Regina en reageert enthousiast met wapperende armen. Ik vertel hem dat ik zijn sloffen uitdoe. Ik buk en
trek zijn sloffen uit en zeg dat hij gaat slapen. Ik sla mijn arm om zijn schouders en een arm onder zijn
knieën en draai hem in bed. Hij kijkt mij lachend aan. Ik reageer rustig, leg even kort mijn hand op zijn
buik en rits de verpleegdeken aan een schouder dicht. Stefans voet gaat omhoog en zijn handen gaan
richting zijn gezicht en ogen. Ik hang over hem heen om de rits goed in elkaar te krijgen. Zijn handen
blijven hoog maar hij wrijft niet in zijn ogen. Ik rits de grote rits van onder zijn kin naar zijn voeten dicht,
stop hem in en trek daarna wat aan zijn kussen. Ik doe het bedrek omhoog, geef hem een kus op zijn
voorhoofd en zeg ’welterusten’. Stefan kijkt naar Regina en volgt met zijn ogen de geluiden die ik daarna
maak. Ik loop naar de badkamer, ruim daar de was op en doe de badkamerdeur op slot. Ik zeg: ’slaap
lekker’ en doe het licht uit. De kamer is donker.”
Eén routine
“O ja, dit is Stefan, zo kennen wij hem, is de eerste reactie van zijn ouders. We bekijken de opname
opnieuw, nu in korte fragmenten. Stefans moeder vraagt of iedereen hem op dezelfde manier naar bed
brengt. Ik weet het niet, dit moet ik het team vragen. Stefan heeft het Angelmansyndroom. Bij mensen
met dit syndroom verlopen de nachten vaak moeizaam. Het is belangrijk duidelijk en rustig, volgens één
routine, de nacht te starten.
Als Stefan op de bedrand zit, beweegt hij nog enthousiast. ‘Is hij wel moe’, vraagt zijn moeder. ‘Wat heeft
hij die dag en avond gedaan?’ We besluiten iedere avond een rondje te lopen met Stefan. Ook houden we
via de rapportage bij hoeveel beweging hij per dag heeft gehad. Op het moment dat ik de verpleegdeken
bij de schouder dichtrits, hang ik over hem heen. Zijn vader vraagt met de nodige humor: ‘Wat voor
deodorant gebruik jij? Ruik jij nog fris na een dag werken? Je hangt erg over hem heen’. Ik beantwoord
dat ik inderdaad hoop dat ik fris ruik, maar dat het wel bijna het einde van de dag en mijn dienst is. Ik stop
Stefan in en trek wat aan zijn kussen. Zijn moeder vertelt dat zij vroeger altijd het kussen bij Stefan wat
omhoog deed, zodat hij er alleen met zijn hoofd op lag. Ik was mij hier niet van bewust.”
Wake-up light
“Ik sluit af met ‘welterusten’ maar ga daarna verder in zijn badkamer. Door de beelden zie ik zelf dat dit
niet logisch is. Ik doe het licht uit en de deur dicht en het is in één keer aardedonker. Zijn moeder vindt dit
niet fijn voor Stefan. Dat vond hij vroeger al niet fijn. Hoe voelt hij zich? We besluiten om het rolluik op
een kierstand dicht te doen. De lantaarn voor zijn raam in de straat schijnt dan nog naar binnen. Ook
kopen zijn ouders een wake-up light. Stefans vader stelt hem zo in dat als wij hem ‘s avonds aandoen
zodra Stefan in bed ligt en dat hij dan binnen 20 minuten geleidelijk van licht naar donker schakelt.
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Ik heb mijn collega’s gevraagd om gedetailleerd op te schrijven hoe zij Stefan naar bed brachten: iedereen
had een eigen manier. We hebben er een uitgekozen die we nu allemaal volgen, zodat Stefan weet wat er
gaat gebeuren. De ritsen van de verpleegdeken bij de schouders hebben we dichtgenaaid, zodat er niet
meer teveel gefriemeld werd bij zijn hals en gezicht.”

Enthousiast
“De onderzoeksvraag was: wat maakt dat Stefan stevig in zijn ogen wrijft op het moment dat de
verpleegdeken bij zijn schouders wordt dichtgeritst? Tijdens de bespreking van de beelden hebben we
deze vraag geparkeerd en breder gekeken. Op de vraag zelf hebben we geen duidelijk antwoord
gevonden. Rond de slaapsituatie hebben we echter wel veel kunnen verbeteren. Wat mij verrast heeft, is
dat je zo veel bruikbare informatie kunt halen uit ongeveer 3 minuten beeldmateriaal van een bekende
situatie. Daar word ik enthousiast van!”
Naar aanleiding van deze ervaring verzorgden Petra en de vader van Stefan een workshop over onderling
vertrouwen. Wat daar ter sprake kwam, is vastgelegd in de brief op de volgende pagina.
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Brief aan het team dat voor ons kind gaat zorgen

Beste mensen,
We dragen een deel van de zorg voor ons kind over aan jullie, nieuwe mensen. We willen ons best doen
om vertrouwen te hebben in jullie. Dat vertrouwen moet groeien. Als je de onderstaande dingen eens wilt
doorlezen, misschien helpt ons dat allebei.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Wij, ouders, zijn nooit los van de verantwoordelijkheden rond ons kind. Heb begrip voor ons verdriet,
onze onzekerheden, onze vermoeidheid. Heb geduld met ons.
Probeer je eens voor te stellen dat jij in onze schoenen staat; dat helpt om ons te begrijpen.
Wij kennen ons kind het langst. Vraag ons naar onze ervaringen voor je alles zelf gaat uitvinden. We
delen ons verhaal graag met jullie.
Jullie doen soms dingen op een heel andere manier. Schrik niet van ons als we je vragen waarom dat
zo gaat. Leg het maar gewoon uit.
Zeg niet: ‘Ach, dat komt wel goed’ of ‘Dat doen we even’. Doe niet nonchalant over de zorg voor ons
kind.
Wij vinden het fijn om te merken dat ook anderen ons kind leuk vinden. Vertel wat goed ging, of stuur
eens een foto op van een mooi moment.
Soms vinden wij dingen belangrijk die jullie zelf niet belangrijk vinden. Dat willen we graag uitleggen,
dan snap je het tenminste, en dat helpt om er je best voor te doen.
Wij komen op bezoek in het huis van ons kind. Jullie werken in het huis van ons kind. Samen zorgen
we voor een fijn thuis.
Wij vinden het prettig om ook te praten met jullie (niet alleen mailen of appen).
Het is fijn als je af en toe tijd hebt voor ons, zodat we met onze vragen en opmerkingen kunnen
komen. Als we alles opkroppen, komt het er uit als een ontploffing, en daar zitten jullie niet op te
wachten. Wij ook niet. Het helpt ons als jullie ons vragen om feedback.
We vinden het fijn om gastvrij ontvangen te worden. Dat geeft ons vertrouwen in dat je ook gastvrij
bent voor ons kind.
We vinden het heel naar om pas laat te horen wat er speelt rondom ons kind. Dat horen we liever een
beetje snel.
Buiten het huis waar ons kind nu woont, heeft het ook kennissen en vrienden. We willen ons best
doen dat dat niet verloren gaat nu ons kind niet meer bij ons woont.
Als we ons kind weer terug brengen, mag je best ons kind als eerste verwelkomen. Dat geeft ons het
gevoel dat het welkom is.
We beseffen dat jullie ook deskundig gaan worden, als het gaat over ons kind. We zullen daaraan
moeten wennen. Geef ons de tijd om het steeds meer samen te doen, alsjeblieft.

Ten slotte: wij hebben altijd de regie gevoerd over ons kind. Dat laten we niet gemakkelijk los. Als jullie als
team ons het vertrouwen geeft dat we het kunnen overdragen, betekent dat, dat wij weer gewoon ouder
kunnen zijn.
Hopelijk gaat dat lukken.
Met vriendelijke groet, en in vertrouwen,
Ouders
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2. De cliënt, het assortiment en andere ‘harde’ cijfers
31 december 2018 telde de Gemiva-SVG Groep 5.126 (2017: 5.002) cliënten. Hun leeftijd varieert van 0
tot 96 jaar. Het gaat om 4.270 (2017: 4.181) volwassenen en 856 (2017: 821) kinderen. Allemaal unieke
individuen. Als we ze toch moeten categoriseren, dan doen we dat aan de hand van hun indicatie (Wet
langdurige zorg) of de maatwerkvoorziening (Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet) die wij
hen leveren. Dit hoofdstuk geeft daar inzicht in.

2.1. De bekostiging van variëteit
Bekostigingsbron
Wlz zorg in natura
Wmo zorg in natura
Jeugdwet zorg in natura
PGB (alle bekostigingen)
Overige (of geen) bekostiging

2018

2017

N
2.726
1.376
465
279
280
5.126

N
2.641
1.319
457
281
304
5.002

We ondersteunen ongeveer 35% van ons cliëntenbestand op basis van de Wmo of de Jeugdwet. Daar
besteden we zo’n 11% van ons totale budget aan. De cliënten met een intensieve zorgvraag beschikken
over een Wlz-indicatie. Gemiddeld genomen geven we per Wlz-cliënt 4 keer zoveel uit als voor een cliënt
die we ten laste van de gemeentelijke budgetten ondersteunen. De verdeling van de cliënten met een
Wlz-indicatie over de zorgzwaarteniveaus per 31 december 2018 is:

Niveau ZZP
1
2
3

2018
VG
8
86
539

2017
VG
10
90
527

2018
LG
6
48
9

2017
LG
6
53
11

4
5
6
7
8
Extramuraal

367
218
451
202
172
352

324
210
418
189
157
389

107
20
112
29
--

113
16
103
25
--

Het grootste deel van deze cliënten maakt gebruik van verblijfszorg. In de categorie extramuraal zijn –
hoewel technisch niet correct – in dit overzicht ook de 26 cliënten met een zogenaamd sectorvreemd ZZP
meegeteld. Bij deze extramurale cliënten gaat het zowel om mensen met een verstandelijke beperking als
om mensen met een lichamelijke beperking.
Uit deze overzichten blijkt dat niet alleen het aantal cliënten toeneemt, maar dat – althans waar het Wlzgeïndiceerden betreft – ook de gemiddelde zorgzwaarte toeneemt. Het aantal cliënten met en ‘laag’ ZZP
daalt en het aantal met een ‘hoog’ ZZP stijgt.
We bedienen cliënten vanuit ongeveer 80 organisatorische locaties, waarbinnen zo’n 250 accommodaties
zijn ondergebracht. Het gaat om woonvormen (terreingebonden of kleinschalig in de wijk),
activiteitencentra, boerderijen, logeerhuizen, kinderdienstencentra en ‘virtuele locaties’ voor ambulante
dienstverlening. We beheren een buurtwinkel, een manege, cadeaushops, lunchrooms en werkplaatsen.
Cliënten en medewerkers werken ook samen in de groenvoorziening, in buitenprojecten en in allerhande
dienstverlenende constructies. Die zijn nooit een doel op zichzelf – en van tijd tot tijd heffen we iets op en
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beginnen iets anders – maar een middel om binnen bedrijfseconomische aanvaardbare condities aan te
(blijven) sluiten bij vragen en behoeften van cliënten en verwachtingen en wensen vanuit de samenleving
waarvan we deel uitmaken.
Wie zicht wil krijgen op onze variëteit kan onze website www.gemiva-svg.nl raadplegen.

2.2. Medezeggenschap
Niet alleen op grond van wetgeving, maar omdat we dat al sinds jaar en dag belangrijk vinden, kennen we
binnen de Gemiva-SVG Groep een aantal organen die de belangen van cliënten behartigen.
Medezeggenschap van ouders en cliënten was er al ver voor de Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen (Wmcz) in werking trad. Ook beschikten we al voor de Wet klachtrecht cliënten
zorginstellingen (Wkcz; inmiddels de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Wkggz) daartoe verplichtte
over een klachtencommissie onder onafhankelijk voorzitterschap. De ervaring leert ons dat je wel
structuren kunt optuigen – zoals cliëntenraden – maar dat er zowel van de zijde van de zorgorganisatie als
die van de cliënt ook bereidheid moet zijn daarin te investeren. Er zijn binnen onze organisatie in totaal
zo’n 60 platforms voor cliënten en vertegenwoordigers van cliënten. Dat wil niet zeggen dat ze ook
allemaal op dezelfde wijze actief zijn. Specifiek voor het ‘tussenniveau’ van de Regionale
Medezeggenschaps Raad (RMR) – een optie die in onze reglementering nadrukkelijk mogelijk wordt
gemaakt en die de verbinding tussen de centrale en de locatiegebonden medezeggenschap zou moeten
vormen – hebben we eens geïnventariseerd in welke mate die ‘leeft’. Het resultaat is tamelijk
ontnuchterend.
Een impressie
In de regio’s 2 (Alphen e.o.), 5 (Gouda e.o.), 6 (Haaglanden) en 8 (Krimpenerwaard) bestaat geen RMR.
Volgens de betrokken regiodirecteuren bestaat daar bij de lokale raden geen behoefte aan. Wel
organiseren de regiodirecteuren van de regio’s 2, 4, 6 en 8 één keer per jaar een zogenaamde
canvasbijeenkomst, waarin zij het regioplan (of wat daar in zou moeten staan) bespreken met een
gemengde groep ‘belanghouders’, waaronder cliënten en vertegenwoordigers. Die worden dan vaak op
persoonlijke titel uitgenodigd.
De Regionale Medezeggenschaps Raad Dagbesteding van regio 3 (Leiden e.o.) heeft geprobeerd ook een
RMR Wonen van de grond te tillen. Daar bleek onvoldoende belangstelling voor.
Binnen regio 4 (Swetterhage) is in 2018 naast de bestaande regiobrede cliëntenvertegenwoordigersraad
een breed medezeggenschapsorgaan van cliënten van start gegaan, de Swetraad.
In regio 5 is in 2018 het initiatief voortgezet om in overleg met vertegenwoordigers een Gemiva
Ervaringsplein te organiseren. Dat is een alternatief voor de klassieke vormen van overleg. Het accent ligt
dan op het samen uitdiepen van een thema dat voor alle betrokkenen relevant is.
In regio 6 en in regio 8 bezoekt de regiodirecteur eens per jaar elke cliënten(vertegenwoordigers)raad. De
regiodirecteur van regio 8 stuurt alle medewerkers en cliëntvertegenwoordigers in haar regio elk jaar een
‘eindejaarsbericht’.
In regio 7 (Rotterdam) bestond voor de bezuinigingen op het vervoer werden doorgevoerd wel een vorm
van regionaal overleg. Dat is toen stopgezet. Het blijkt in de praktijk niet te worden gemist. De
cliëntenraden van de locaties wisselen inmiddels wel notulen uit. Het doel is om zo ideeën op te doen.
In de locatie De Schalm is de cliëntenraad gestart met een “Praathuis” dat de drempel voor cliënten om
mee te praten over ‘medezeggenschapszaken’ moet verlagen.
De regio’s 9 (Dordrecht e.o.) en 10 (Zuid Hollandse Eilanden) kennen meerdere RMR-en. In regio 9 zijn dat
er zelfs drie: voor kinderen en jeugd, voor dagbesteding en voor wonen. In regio 10 is de
medezeggenschap op subregionaal niveau geregeld: er is een RMR Hoekse Waard en een RMR GoereeOverflakkee. Daarnaast neemt de regiodirecteur deel aan het locatieoverleg met cliënten en
vertegenwoordigers in de subregio Voorne-Putten.
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In regio 2 zijn we wel betrokken bij het optuigen van passende overlegvormen met ‘klanten’ van Tom in
de buurt en Go! voor Jeugd. Ook dat is minder eenvoudig dan het lijkt. De belangstelling voor
‘geïnstitutionaliseerd’ vergaderen is zeer beperkt en lijkt – zeker als er geen onrust heerst – van jaar tot
jaar af te nemen.
Alles overziende lijkt een pragmatische insteek nog steeds geboden. Als er bij cliënten of
vertegenwoordigers draagvlak is en een zinvolle invulling van de ‘geïnstitutionaliseerde
medezeggenschap: prima. Is dat er niet of nauwelijks, zoek dan samen naar ‘andere invullingen’.
Dan gaat het er om dat men zich al dan niet incidenteel wil verbinden aan een vorm waarvan zowel de de
medezeggenschappers als de managers de meerwaarde ervaren. Veelzeggend is wellicht dat we nooit een
roep om ‘structureel meer medezeggenschap’ horen. En ondanks wettelijke oproepen daartoe vinden we
dat het niet onze taak is om cliënten of vertegenwoordigers te verleiden om zitting te nemen in een
‘orgaan’ als zij daar zelf niet voor gemotiveerd zijn. We bieden graag ruimte aan
‘gelegenheidssamenzeggenschap’ als er zaken spelen zijn die voor cliënten en vertegenwoordigers
belangrijk zijn. Van onze locatiemanagers en regiodirecteuren verwachten we dat zij daar dan op inspelen.
Dat mag ook via een koffieochtend of een barbecue.
Centrale Medezeggenschapsraad
Onze Centrale Medezeggenschapsraad geeft een eigen jaarverslag uit. Dat is via onze website te
raadplegen. Gemakshalve verwijzen we daar naar. We volstaan hier met de opmerking dat de
doorstroming in dit orgaan zeer beperkt is. De meeste leden heb al lang zitting. Wij waarderen hun
bijdrage zeer en de verhoudingen zijn in onze ogen goed en constructief. Niettemin kun je de vraag stellen
of de leden van de CMR wel een afspiegeling zijn van hun formele achterban. In dat licht vallen er nogal
wat kanttekeningen te plaatsen bij de onderhanden herziening van de Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen, waarin nog steeds op een ‘gemeenteraadsmodel’ en versterking van formele
bevoegdheden wordt gekoerst.

2.3. Klachtencommissie
Op onze website vindt u ook het Jaarverslag van onze Klachtencommissie cliënten. In 2018 heeft de
commissie één klacht op zitting behandeld (2017:4). Deze klacht is ongegrond verklaard. Het betrof de
beëindiging – met instemming van het betrokken zorgkantoor – van de zorgrelatie vanwege ernstig
verstoorde verhoudingen. Enerzijds gaf klaagster aan buitengewoon ontevreden te zijn, anderzijds wenste
zij de zorgrelatie wel – op haar voorwaarden – voort te zetten. We beschouwen de verbroken relatie als
onontkoombaar, maar dat betekent ook verlies voor alle betrokkenen. Soms kan het helaas niet anders.

2.4. Klachtenfunctionaris
In 2018 heeft onze klachtenfunctionaris 39 klachten in behandeling genomen (2017: 22). Het betrof 31
klachten van in totaal 14 cliënten en 13 cliëntvertegenwoordigers betreffende zorg ontvangen op basis
van de Wet langdurige zorg. Daarnaast wendde een cliënt die ondersteuning ontvangt op basis van de
Wmo zich gedurende het jaar drie keer tot de klachtenfunctionaris. Eén ‘Wmo-klacht’ werd ingediend
door een mantelzorger van een cliënt. Drie klachten hadden betrekking op de samenwerkingsverbanden
Tom in de buurt of Go! voor Jeugd waarin we participeren. Ten slotte uitte een ouder haar onvrede over
de bejegening rond een kwestie die betrekking had op het zogenaamde derdenbeding in pgbovereenkomsten. Er was geen sprake van klachten door (vertegenwoordigers van) cliënten die op basis
van de Jeugdwet zorg ontvangen.
In alle situaties, behalve een situatie waarin de klaagster zich uiteindelijk tot de klachtencommissie
wendde, heeft het contact met de klachtenfunctionaris ertoe geleid dat de klachten tot tevredenheid van
de klagers afgehandeld zijn. Het beeld is eigenlijk al sinds jaar en dag dat een heldere communicatie met
de cliënt en/of de cliëntvertegenwoordiger essentieel is: mensen willen zich gehoord voelen en in hun
onvrede serieus genomen. Ook is van belang het perspectief van de klager te respecteren. In meerdere
gesprekken heeft de klachtenfunctionaris ervaren dat het voor locatiemanagers en regiodirecteuren een
lastige opgave is om werkelijk boven de partijen te gaan staan. Zeker als de klagers hun onvrede op een
nogal confronterende wijze uiten.
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2.5. Vertrouwenspersonen voor cliënten en vertegenwoordigers
Vier vertrouwenspersonen zijn beschikbaar voor cliënten en vertegenwoordigers die een zorg willen
uiten, maar zich daarmee (nog) niet tot de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie willen wenden.
Zij zijn in 2018 in totaal door 24 cliënten of vertegenwoordigers voor kortere of langere trajecten
benaderd (2017: 10). Als de betrokkene daarmee instemt, brengt de vertrouwenspersoon hem of haar in
contact met de klachtenfunctionaris. Desgewenst staat de vertrouwenspersoon de betrokkene ook bij in
gesprekken met medewerkers van onze organisatie. In het algemeen constateren de
vertrouwenspersonen dat de rode draad in deze contacten het gebrek aan vertrouwen in de Gemiva-SVG
Groep en haar medewerkers is. Onderliggend gaat het dan om bejegening, betutteling, het ontbreken van
respect, ongelijkwaardigheid of simpelweg het niet scheppen van duidelijkheid of het niet nakomen van
afspraken. Het patroon dat dan ontstaat is voor iedereen die daarmee te maken heeft belastend. Er is één
locatie die er in de waarneming van de vertrouwenspersonen als het om het aantal signalen gaat specifiek
uitspringt. In het overleg dat de vertrouwenspersonen jaarlijks met de Raad van Bestuur voeren is
vastgesteld dat deze omstandigheid bij de Raad van Bestuur bekend is. In het perspectief van de op stapel
staande Wet zorg en dwang valt verder op dat geen enkele casus waarvoor de vertrouwenspersonen in
het verslagjaar (en in voorgaande jaren) zijn benaderd betrekking heeft op onvrijwillige zorg of
vrijheidsbeperking.

2.6. Geschillencommissie Gehandicaptenzorg
We hebben we ons per 1 januari 2017 aangesloten bij de nieuwe Geschillencommissie
Gehandicaptenzorg. Daar is in het verslagjaar geen beroep op gedaan.

2.7. Onvrede
Na ampele overweging trekken we de conclusie dat er ongetwijfeld meer onvrede is dan uit de
rapportages van de vertrouwenspersonen, de klachtenfunctionaris en de klachtencommissie blijkt. We
moeten ons blijven inspannen om beter te communiceren als er sprake is van ongenoegen, maar er is
geen sprake van een ‘veenbrand’ die om structurele bestrijding vraagt. We bespreken de jaarverslagen
van de klachtencommissie, de klachtenfunctionaris en de vertrouwenspersonen cliënten ook met onze
Centrale MedezeggenschapsRaad. Desgevraagd rapporteren we over klachten ook aan financiers.

2.8. Privacy
De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018 was voor ons een
goede aanleiding om onze privacypraktijk nog eens onder de loep te nemen. Het privacybeleid dat we al
sinds jaar en dag voeren – en dat bestaat uit een combinatie van technische maatregelen en richtlijnen
voor het gedrag van medewerkers – bleek ook aan herijking toe door het toenemende gebruik van e-mail
als communicatiemiddel met de (vertegenwoordiger van de) cliënt. We hebben de vereiste documenten
opgesteld en op onze website vindbaar gemaakt. Daar staat ook het register van verwerkingen. Dat
hoeven we niet openbaar te maken, maar we vinden het belangrijk om ook transparant te zijn over de
registraties die we bijhouden en de grondslagen voor de daarin opgenomen ‘verwerkingen’.
We hebben veel aandacht besteed aan het informeren van onze medewerkers en onder hen een muismat
verspreid waarin het werken volgens de AVG-regels in 5 handzame regels wordt toegelicht. We boden
hen ook een e-learning over dit thema aan.
Om met een hoger niveau van beveiliging vertrouwelijke gegevens te kunnen mailen hebben we de optie
Zorgmail toegevoegd. We pasten onze themapagina over privacy aan en ontwikkelden een aanpak voor
de uitvoering van privacy-assessments (de zogenaamde DPIA’s). Met onze tablets en smartphones stapten
we uit beveiligingsoverwegingen over naar SecureMail. En we houden een register van incidenten bij die
(mogelijk) als datalek kwalificeren.
In 2018 hebben we twee datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Het eerste betrof een
mailverzending aan één medewerker waarbij per ongeluk een bestand met salarisgegevens van alle
medewerkers was gevoegd. Het tweede had betrekking op de tijdens het vervoer van cliënten benodigde
‘calamiteiteninformatie’. Een map met deze gegevens was zoekgeraakt. We hebben uiteraard ook de
direct betrokkenen geïnformeerd. Dit incident was aanleiding om andere spelregels voor de
beschikbaarheid van cliëntinformatie tijdens vervoersbewegingen te introduceren.
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Aan cliënten en hun vertegenwoordigers bieden we via de applicatie MijnDossier digitale toegang tot
(delen van) het door ons onderhouden cliëntdossier aan. Het aantal cliëntaccounts nam – hoewel we in
november 2018 ook hebben ‘opgeschoond’ voor accounts waar geen gebruik van werd gemaakt – toe van
ongeveer 1200 tot ongeveer 1900 in januari 2019. We hebben daarvoor zo’n 2200 combinaties van een
inlognaam en een wachtwoord uitgegeven. Dat betekent dat er cliëntaccount gemiddeld 1,15 persoon
inzagerecht heeft. Als een ‘legitieme accounthouder’ zijn inloggegevens deelt – wat we niet adviseren,
maar dat is aan hem om te bepalen – kunnen er op één account meerdere gebruikers meelezen.
MijnDossier roept nieuwe vragen op waar we niet altijd een praktisch werkbaar antwoord op hebben.
Mag je een schaduwdossier aanleggen als je sommige informatie niet met de cliënt of de
vertegenwoordiger wilt delen? De cliënt laat een verwant toe tot zijn dossier, krijgt daar later spijt van,
maar durft dat niet tegen de verwant te zeggen. Wat nu? Als je moeite hebt met helder, zakelijk en to the
point rapporteren, is dat dan een reden om daarmee heel terughoudend te zijn omdat je geen ‘fouten’
wilt maken?
We zien grote verschillen tussen medewerkers als het gaat om digitale vaardigheden. Dat gaat ten koste
van de kwaliteit van de rapportages en doet onze geloofwaardigheid als professionele zorgaanbieder niet
altijd goed. Tegelijkertijd zien we dat niet alle cliëntvertegenwoordigers de behoefte hebben (of over de
vaardigheden beschikken) om te communiceren in een digitale omgeving. Ten slotte blijkt ook dat over
het ‘eigenaarschap’ van het dossier zowel bij medewerkers als cliënten en vertegenwoordigers nogal eens
onhelderheid bestaat. Dat komt ook omdat de naam Mijn Dossier suggereert dat het dossier eigendom
van de cliënt is. Juridisch gezien ligt dat toch anders: het dossier is van de zorgaanbieder en niet van de
cliënt. Die heeft echter rechten die wij naar de letter en in de geest dienen te respecteren.

2.9. Veiligheidskaart
Aan het leven kleven risico’s. Daar leggen we niet de nadruk op, want dat smoort initiatief, durf en plezier
in het verkennen van het onbekende en de vreugde van de verrassing. Willen we kwetsbare burgers
echter verantwoord begeleiden dan is zicht op die risico’s toch belangrijk. We zien het in kaart brengen
daarvan als een voorwaarde voor de dialoog. Voor zo’n 3500 cliënten (Wlz en deels Jeugdwet) gaan we
systematisch en periodiek na of hun veiligheid in verband met hun beperkingen (extra) aandacht behoeft.
Daarvoor gebruiken we het zelf ontwikkelde instrument van de veiligheidskaart. Jaarlijks actualiseert de
persoonlijk begeleider van de cliënt of die taxatie bijgesteld moet worden en zo ja, of dat ook tot (nieuwe
of gewijzigde) afspraken in het ondersteuningsplan moet leiden.
Voor 12 van de 36 risico’s die de veiligheidskaart in 2018 benoemt (2017: 11 van de 37), geldt dat er voor
meer dan 10% van onze cliënten ‘beheersingsafspraken’ over zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan.
Dan ligt daar in het kader van de geboden ondersteuning ook nadrukkelijk een verantwoordelijkheid voor
ons. In de categorie lichamelijk welbevinden gaat het om epilepsie, gezichtsvermogen, weinig bewegen en
gewicht. Bij de rubriek veiligheid betreft het baden/douchen, vallen, emotioneel misbruik en seksueel
misbruik. In de categorie gedrag hebben we het dan over fysieke agressie (tegenover anderen),
verkeersonveiligheid en risico’s bij het zwemmen. In 2017 passeerden de thema’s verslikken en risico’s bij
het zwemmen de 10%-drempel. In 2017 was sprake van forse toename (van 335 naar 854) van het aantal
cliënten waarbij afspraken over het omgaan met het risico verslikken in het ondersteuningsplan zijn
vastgelegd. In 2018 zien we dat het afspraken maken op dit veiligheidsrisico nagenoeg gelijk is aan het
niveau van 2016 (2016: 335, 2018: 365) en daarmee onder de grens van 10% gebleven. In relatieve zin
scoort het risico op vallen ook in 2018 het hoogst: in 20,4 % ( 2017:20,8%) van de ondersteuningsplannen
zijn daarover afspraken opgenomen. Ook verkeersonveiligheid geeft in 2018 relatief vaak (beide jaren in
17,1% ) aanleiding tot het afspreken van maatregelen die het risico reduceren.
In de risico-top 5 zijn ook ernstig over- of ondergewicht (2017: 16,0%, 2018 15,8 % ) en emotioneel en/of
seksueel misbruik (in 2017 en 2018 gemiddeld 14,4%) opgenomen. Op zich zeggen die cijfers natuurlijk
niet zoveel. Tonen we daarmee aan dat we deze risico’s ‘in beeld’ hebben en adequate
‘beheersmaatregelen’ hebben getroffen? Illustreren we er de inherente kwetsbaarheid van grote
groepen cliënten mee? Levert een focus op de risico’s die relatief hoog scoren extra kwaliteit van leven
op, en hoeveel dan? Hebben we dan voldoende geïnvesteerd en zou je de aandacht moeten verleggen
naar het peloton achter de kopgroep? Daar kun je nog stevige discussies over voeren. In onze rapportage
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over 2016 concludeerden we voorzichtig dat inspanningen op de gebieden agressief gedrag tegen
anderen, verkeersonveiligheid en gewichtsproblematiek voor de grootste groep cliënten betekenisvolle
winst kunnen opleveren. Dat klemt te meer omdat gewichtsproblemen en verkeersonveiligheid ook het
welzijn op de dimensies Lijf en Meedoen (zie hiervoor de analyse op basis van Dit vind ik ervan! )
bedreigen en agressie een thema is dat ook forse risico’s voor medewerkers en andere cliënten met zich
meebrengt. Op basis van de verschuivende cijfers van 2017 en 2018 zien we geen aanleiding om op die
voorzichtige conclusie terug te komen.

2.10. Ondersteuningsplan op orde
De streefsituatie is dat elke cliënt een actueel ondersteuningsplan heeft, dat in overleg met hem en/of zijn
vertegenwoordiger tot stand is gekomen, waarvoor draagvlak is en dat herkenning en het verlangen naar
realisatie oproept. De vorm en de uitgebreidheid zijn dan veel minder van belang. De norm, zoals
gedefinieerd door onder andere de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is 95%, want er staan wel eens
praktische problemen in de weg. Gemiddeld scoorden wij op 31 december 2018 op de
ondersteuningsplannen van cliënten Wlz 98% ‘actueel’ (2017: 94,5%). Voor de cliënten Wmo en
Jeugdwet staat de teller op 94%. Daarbij moet bedacht worden dat we voor cliënten die we via
samenwerkingsverbanden bedienen niet altijd zelf de registratie op dit aspect verzorgen. We gaan er
daarom vanuit dat we praktisch gesproken ook hier aan de (eigen) norm voldoen. Het is nu zaak de in een
aantal jaren ontwikkelde discipline te blijven opbrengen.

2.11. Vrijheid en eigen regie
‘Niet, tenzij’ is het uitgangspunt voor de werkzaamheden van de commissie die zich met de toepassing
van middelen en maatregelen bezig houdt en onze ambitie om vrijheidsbeperking terug te dringen moet
ondersteunen. De commissie heeft daartoe in het verslagjaar 8 (2017: 6) locaties bezocht en over de
praktijk daar geadviseerd. De insteek die de commissie daarbij koos was die van het oplossingsgericht
werken (OGW). Die krijgt mede vorm door steeds een sleutelfiguur OGW bij een bezoek te betrekken. In
deze bezoeken staat steeds een verantwoorde omgang met de spanning tussen het genoemde
uitgangspunt en het begrijpen en accepteren van risico’s centraal. De locaties die zijn bezocht zijn
geselecteerd op basis van de registratielijsten middelen en maatregelen, de ‘bezoekhistorie’ van de
locatie en vragen van het management of de behandelverantwoordelijken. De commissie heeft zich ook
verdiept in de Wet zorg en dwang die op 1 januari 2020 (gefaseerd) in werking treedt en in de praktische,
procedurele en voorlichtingstechnische aspecten daarvan. De commissie was ook betrokken bij het
actualiseren van de themapagina vrijheidsbeperking op onze interne website.

2.12. Incidenten
Je leert door te doen en daarbij maak je fouten. Bij leren hoort ook het bespreken van incidenten. Om dat
proces in goede banen te leiden melden onze medewerkers fouten, ongevallen en bijna ongelukken
(fobo’s) en agressie-incidenten digitaal met behulp van ons digitale cliëntendossier. De verantwoordelijke
locatiemanager ontvangt van elke melding een bericht. Wij geloven niet in anoniem melden en vinden dat
de terugkoppeling naar de melder – en het aansluitend nemen van actie – zoveel mogelijk op
locatieniveau gestalte moet krijgen. De fobo’s en agressie-incidenten worden regelmatig in het
locatieoverleg aan de orde gesteld om na te gaan welke acties zinvol zijn om herhaling te voorkomen. Alle
meldingen worden maandelijks verwerkt in het dashboard met sturingsinformatie per locatie. Dit
overzicht maakt het mogelijk om over een langere periode te analyseren of er patronen zichtbaar zijn in
de meldingen op cliënt- en locatieniveau. Bijvoorbeeld: vindt het incident plaats op hetzelfde tijdstip en
wat is er op dat tijdstip gebruikelijk aan de orde op de locatie? Het lijnmanagement is verantwoordelijk
voor het bespreken van de meldingen in het team en het trekken van conclusies. Deze werkwijze borgt
het planmatig leren van fouten, ongevallen en bijna ongelukken op individueel cliënt- en locatieniveau.
De eerlijkheid gebiedt echter op te merken dat de ‘opvallende’ fobomeldingen nog onvoldoende als een
bron voor systematische reflectie worden benut.
De Fobocommissie vervult een belangrijke rol in het registreren en analyseren van fouten, ongevallen,
bijna-ongevallen en agressievoorvallen. Doel daarbij is het leren van ervaringen en het zodoende
verbeteren van zowel de kwaliteit van de ondersteuning als die van de arbeidsomstandigheden. De
23

commissie maakt in de registratie onderscheid tussen algemene fobovoorvallen en specifieke
agressievoorvallen. In totaal zijn in 2018 17.391 voorvallen geregistreerd waarbij cliënten betrokken zijn
(2017: 16.555). Dat is een toename van 5 % (2017: 9 %), terwijl het aantal cliënten met 9 % (2017: 6%)
steeg. Gemiddeld gaat het in 2018 om 3,3 meldingen per cliënt (2017: 3,4). Zoomen we in op een lager
abstractieniveau, dan valt op dat van het totaal aantal meldingen er 13.661 (dat is 79%; 2017: 79%)
betrekking hebben op agressievoorvallen. 3375 van deze agressiemeldingen hebben betrekking op 19
cliënten. Bij ieder van hen is er sprake van 100 of meer meldingen in het kalenderjaar.
957 agressievoorvallen worden door de melders als zeer tot extreem ernstig gekwalificeerd (2017: 1.075).
Het aantal incidenten dat daarbinnen als extreem ernstig wordt gekwalificeerd is echter verdubbeld van
17 naar 35. Daarnaast is relevant dat de melders bij 92% van de voorvallen opmerken dat er geen sprake
was van een signaal vooraf (2017: 92%). Het voorkomen van, omgaan met en reduceren van agressief
gedrag van cliënten is nog steeds een van de grootste ‘inhoudelijke’ uitdagingen waar de
gehandicaptenzorg voor staat.

Kijken we naar de ‘gewone’ fobo-meldingen , dan valt op dat dit aantal met 5% is gestegen. Wat opvalt is
dat bij de medicatiefobo’s het aantal meldingen in de categorie ‘vergeten door medewerker’ is
toegenomen met 24%. Met de aandachtsfunctionarissen medicatie gaan we na wat daarvan de oorzaak is
n hoe we ons kunnen verbeteren. Toch past hier enige relativering: gemeten op het totaal aantal
toedieningen in 2018 gaat het bij ‘vergeten door medewerker’ in bijvoorbeeld Swetterhage om 0,03% (3
op 10.000). Het aantal meldingen rond vallen stabiliseerde zich (2018:977; 2017:970). In de categorie
overig – waaronder we onder meer verkeersongevallen, verslikken en weglopen scharen – steeg het
aantal meldingen van 603 tot 682 (13 %). De opvallendste stijger is weglopen of vermissing. Dat is in 2018
in totaal 147 keer gemeld.
We vragen ook naar de gevolgen die het incident heeft voor de melder. Bij 439 meldingen (2017: 361)
geven medewerkers aan welke effecten het voorval voor hen persoonlijk had. Die variëren van angst tot
fysieke verwondingen. Zowel in absolute termen als relatief gezien neemt het aantal gevolgen in de sfeer
van angst, verdriet en boosheid toe. Hoewel er ook meer melding wordt gemaakt van fysieke pijn, neemt
het aantal lichamelijke verwondingen af. Hier moet echter bij gezegd worden dat elk voorval dat – op
welke wijze dan ook – schade voor een medewerker veroorzaakt er één te veel is.
De Fobocommissie gaat vanaf 2019 door het leven als Commissie Meldingen Incidenten en Calamiteiten
(MIC), hetgeen de feitelijke aard van de meldingen beter dekt. Die naamswijziging wordt aangegrepen om
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medewerkers opnieuw over het belang en de praktijk van het melden – en het geven van opvolging
daaraan – te informeren. Daartoe is in het verslagjaar ook een makkelijker in te vullen digitaal
meldingsformulier ontwikkeld.
De aanbevelingen die de Fobocommissie in haar jaarverslag 2018 doet liggen in het verlengde van die zij
in haar jaarverslag 2017 formuleerde. Het zoeken naar de achtergronden van medicatie-incidenten blijft
van belang. Maatregelen als een aandachtsfunctionaris medicatie in het team lijken te werken. De
commissie adviseert om de leeftijdsopbouw van het cliëntenbestand te analyseren, om zo meer zicht te
krijgen op de locaties waar zich de toekomstige ‘potentiële’ valrisico’s gaan manifesteren. Ook stelt de
commissie voor om na te gaan of er een relatie zou kunnen zijn tussen de afbouw van
vrijheidsbeperkende maatregelen en de toename in het aantal meldingen rond weglopen en vermissing
van cliënten. Ten slotte beveelt de commissie aan om door het inschakelen van het team Veilig Verder
meer zicht te krijgen op de mogelijkheden om het aantal agressie-incidenten waarbij (ogenschijnlijk) geen
sprake was van signalen vooraf (92%!) terug te dringen.

2.13. Grensoverschrijding
Het Consultatieteam Misbruik en Mishandeling (CMM) ontving in 2018 62 meldingen (2017: 47) over
(vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag. Van die 62 meldingen zijn er 9 een vervolg op een melding
die voor de eerste maal in 2017 is gedaan. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om een casus waarin het
uitvoeren van onderzoek of het inschakelen van een externe deskundige meer tijd vergt dan was voorzien
of wenselijk geacht wordt. Inhoudelijk zijn er ten opzichte van vorige jaren volgens het CMM geen trends
of verschuivingen te constateren. In 3 meldingen speelden sociale media een rol. Vier meldingen
betroffen (vermoedens van) misbruik door een partner. Het CMM vervult binnen de Gemiva-SVG Groep
een centrale rol in het uitvoeren van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Van de ongeveer 2.500 bij de zorguitvoering betrokken medewerkers had eind 2018 78% de e-learning
over de meldcode met een positief resultaat afgerond. Een kleine 500 medewerkers moeten nog met de
e-learning aanvangen of die afsluiten.
Het CMM heeft in het verslagjaar onze themapagina over relatievorming en seksualiteit inhoudelijk
bijgewerkt. Van medewerkers wordt in ons beleid op dit gebied een proactieve en positieve houding
verwacht. Inmiddels zijn twee leden van het CMM geschoold in de methodiek Snelle opvang bij seksueel
misbruik van mensen met een verstandelijke beperking. Eén lid van de commissie is in 2018 geschoold en
geregistreerd als aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Ook voor het voeren van zogenaamde
taxatiegesprekken zijn twee gedragsdeskundigen opgeleid. De veranderde regelingen rond de Meldcode
misbruik en huiselijk geweld zijn in de commissie besproken en waar relevant zijn interne procedures
aangepast.
In 2017 wees een ouderpaar de commissie erop dat seksueel misbruik van een cliënt - of ernstige
vermoedens daarvan - ook op ouders en verwanten een forse impact heeft. In 2018 hebben we
nagedacht over hoe we daaraan aandacht kunnen geven binnen de grenzen die de wetgever en
professionele codes ons stellen. Dat heeft ertoe geleid dat in onze protocollen nu nadrukkelijk is
verankerd dat we ouders vragen welke ondersteuning zij nodig hebben en die dan leveren of er voor
zorgdragen dat die door een derde partij wordt geboden.

2.14. Bestuurlijke reflectie
Wij verlangen veel van begeleiders. Dat doen ook ‘de samenleving’ en allerlei instituties die namens de
burgers in ons land opereren. Mogen we de vraag opwerpen of we daarmee niet overvragen? Het is niet
goed dat medewerkers in een al dan niet virtueel strafbankje terecht komen omdat het gedrag van
cliënten onvoorspelbaar kan zijn en risico’s - ook vanwege beperkte tijd en middelen - niet zijn uit te
sluiten. Als we er zo naar kijken vinden we dat het aantal klachten en incidenten – hoe confronterend die
soms voor de betrokkenen kunnen zijn – geen bijzondere aanleiding tot zorg geeft. Het zoeken naar
effectieve en stimulerende vormen van medezeggenschap en regievoering op zowel individueel als
collectief niveau blijft een worsteling. En wat de cijfers betreft stellen we nog maar eens vast dat de
zeggingskracht daarvan zonder context zeer beperkt is.
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Dit vind ik ervan in de praktijk:

“Er kwam meer naar boven dan ik had verwacht”
“Twee of drie persoonlijk begeleiders geleden had ik mijn eerste gesprek over Dit vind ik ervan. Ik vond
dat best moeilijk: het gaat over heel persoonlijke dingen, soms echt aan de intieme kant. Ik houd me
dan best wel eens in, omdat ik niet te veel van mezelf prijs wil geven.”
Ton Twaalfhoven woont sinds zes jaar in een appartement in Karveel in Maassluis, een woonlocatie voor
mensen met een lichamelijkein handicap of niet-aangeboren hersenletsel. Inmiddels is Anémone Schot
zijn persoonlijk begeleider. Twee weken geleden hadden zij voor het eerst een gesprek over de thema’s in
Dit vind ik ervan.
Geschrokken in positieve zin
Anémone: “Als begeleider vind ik het prettig om met Dit vind ik ervan te werken. Je gaat wat langer en
dieper in op onderwerpen. Ton en ik waren van plan om tijdens onze afspraak van een uur alle
onderwerpen te bespreken. We dachten: dat kan makkelijk. Maar het werd een intens gesprek, dat na
een uur niet klaar was. We hebben er toen voor gekozen om het niet af te raffelen, maar later op de dag
nog door te praten.”
“Er kwam inderdaad veel uit”, beaamt Ton. “We waren er allebei een beetje van geschrokken. In positieve
zin dan. Er kwam meer naar boven dan ik had verwacht. Het ging bijvoorbeeld over het
personeelsverloop. Er ging alweer iemand weg. We hebben toen gesproken hoe lastig ik het vind om
steeds nieuwe mensen te moeten leren vertrouwen. Tot zes jaar geleden woonde ik bij mijn moeder en
had ik niet te maken met steeds andere hulpverleners. Ik ben daar nog niet aan gewend. Steeds weer
iemand die wil weten hoe ik in elkaar zit. Als er een nieuw personeelslid is, kijk ik het eerst twee maanden
aan en dan word ik wat opener als ik me veilig voel.”
“Ik heb Ton toen gevraagd of hij mij nog wel als persoonlijk begeleider wil. Ik ben met een opleiding bezig
en weet niet hoe lang ik hier nog werk, dus ik kan ook niet beloven hoe lang ik nog Tons pb-er kan zijn.
Misschien heeft hij dan liever iemand die nu niet met een opleiding bezig is.” Met een lach naar Ton:
“Maar je wilde me nog wel even houden.”
Sociale contacten
“Als uitkomst van het gesprek gaan we ook aan de slag met mijn sociale contacten”, vertelt Ton. “Ik zou
wat meer onder de mensen willen komen, ook buiten de woonlocatie. We zijn nu bezig met
vrijwilligerswerk bij het Albeda College, hier om de hoek. Mogelijk ga ik ondersteunend werk verrichten
voor de repro-afdeling. Ook ga ik een andere bewoner van Karveel helpen met foto’s voor zijn
spraakcomputer. En we gaan op zoek naar een vrijwilliger, iemand met wie ik leuke dingen kan gaan
doen.”
Anémone: “Door Dit vind ik ervan kom je op zo veel verschillende gespreksonderwerpen. De setting is ook
anders. Wij gingen bijvoorbeeld samen achter de computer zitten. Het is lekker als je elkaar niet de hele
tijd aan zit te kijken. Deze gesprekken zetten nieuwe dingen in gang: ik ben echt een fan!”
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3. De dialoog in de ondersteuning: het zachte verhaal
Zorg is een dienst die in samenwerking tussen cliënt en medewerker vorm en inhoud krijgt. Van onze kant
vergt dat de kwaliteit en de bereidheid om te kijken, te luisteren en te verstaan. Pas daarna komt het
handelen. Wij gebruiken cliëntervaringsonderzoek Dit vind ik ervan! om met de cliënt in gesprek te zijn
over wat voor hem waardevol en belangrijk is. Voor elke Wlz-cliënt en een deel van onze cliënten
Jeugdwet vullen we een veiligheidskaart in.
Ten minste één keer per jaar voeren wij een ondersteuningsplangesprek met de cliënt en/of zijn
vertegenwoordiger. In dat plangesprek brengen we de inzichten bij elkaar. De afspraken die uit het
gesprek voortvloeien leggen we vast in een (digitaal) ondersteuningsplan.

3.1. Ondersteuningsplan
Voor veel begeleiders is het schrijven en digitaal verwerken van het ondersteuningsplan een behoorlijke
kluif. Hoewel we in toenemende mate proberen onhaalbare doelen te vermijden en het aantal toetsbare
afspraken te beperken, is de maatschappelijke druk om ‘alles’ in zo’n plan vast te leggen groot.
Opmerkelijk is dat voor de cliënt en zijn vertegenwoordiger dat alomvattende karakter vaak minder
belangrijk is. We zien ook graag wederkerigheid in die afspraken: naar vermogen vragen we van de cliënt
dat hij zijn bijdrage levert en de afspraak nakomt. Onze ervaring is dat wij hem daarmee serieus nemen als
partner in het ondersteuningsproces. Onze cliënten en hun vertegenwoordigers vragen in het algemeen
niet om opgetuigde zorgplannen, om risicoanalyses en om rapportages op SMART-geformuleerde
doelstellingen. Het gros heeft geen behoefte aan twee formele ondersteuningsplanbesprekingen per jaar.
Wat zij wel op prijs stellen is alert reageren op vragen, op informatie die we uit eigen beweging – en
zonder te verdoezelen - verschaffen over bijzonderheden en incidenten, op een respectvolle en warme
bejegening en ‘blije gezichten’. Wat men vervelend vindt zijn wisselingen in de personele bezetting en
onzekerheid. Wij beseffen in toenemende mate dat we juist op die vlakken proactief moeten
communiceren. Maar dat staat eigenlijk los van alle formele aspecten rond het plan.

3.2. Cliëntervaringen
De Gemiva-SVG Groep gebruikt de methode Dit vind ik ervan! om in gesprek te gaan met cliënten en
vertegenwoordigers over hun ervaringen met de zorg. Er worden aan de hand van een tiental thema’s
vragen gesteld, waarna een algehele beoordeling van het thema kan worden gegeven. Ook wordt per
thema gevraagd of de cliënt of zijn vertegenwoordiger verandering wensen en welke thema’s zij het
belangrijkst vinden.
Dit vind ik ervan! is één van de binnen het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg erkende instrumenten om
cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. Binnen de Gemiva-SVG Groep wordt gewerkt met drie varianten
van Dit Vind Ik Ervan! Het gesprek met de cliënt zelf vindt plaats aan de hand van de werkwijze Ik vertel!
of Ik Toon! waarbij de laatste aanpak wordt gebruikt om ervaringen in beeld te brengen van cliënten die
niet tot verbale communicatie in staat zijn. Voor de dialoog met de vertegenwoordiger wordt gebruikt
gemaakt van de variant Ik zie en vertel!
Het Dit vind ik ervan! gesprek wordt jaarlijks met de cliënt en/of de vertegenwoordiger gevoerd en de
uitkomsten worden opgeslagen in het digitale dossier van de cliënt. De uitkomsten worden gebruikt bij
het maken en evalueren van het ondersteuningsplan en zijn daarmee een vast onderdeel van de
systematiek om het zorgproces rond de individuele cliënt steeds beter vorm te geven. Door de
cliëntervaring een dergelijke centrale plaats te geven in het zorgproces worden de zogenoemde
bouwstenen 1 en 2 uit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg stevig aan elkaar gehecht.
In 2018 zijn er in totaal 3965 ervaringsgesprekken gevoerd en vastgelegd. De uitkomsten van dit
ervaringsonderzoek worden vooral gebruikt voor de verbetering van de zorg en begeleiding van de
individuele cliënt. In een aantal gevallen wordt de informatie ook op team- of locatieniveau gebruikt om
het gesprek aan te gaan over verbetering van de kwaliteit van zorg.
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Het gebruik van de cliëntervaringen op het niveau van de organisatie blijft een worsteling. Het verbinden
van de individuele scores en de verhalen blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn. Naast de kwantitatieve
omvang van de gegevens zijn er inhoudelijk grote verschillen tussen de (korte) gespreksverslagen per
thema. Ook zijn de gebruikte woorden of formuleringen vaak dermate persoonlijk dat de poging tot
generaliseren vooral zorgt voor veel betekenisverlies. Desalniettemin blijft de Gemiva-SVG Groep op zoek
naar manieren om de opbrengsten van Dit vind ik ervan! te gebruiken en inzichtelijk te maken. In dit
verslag wordt daarbij gebruik gemaakt van de richtlijn ‘Optellen en vertellen’ die is gepubliceerd door het
Platform Dit vind ik ervan!
Ervaringsscores top, goed, matig of slecht per thema
Bij de aanpak Dit vind ik ervan! wordt aan cliënten en vertegenwoordigers gevraagd om door middel van
een ervaringsscore aan te geven wat hun ervaring is op het betreffende thema. De ervaringsscores
worden uitgedrukt in respectievelijk de categorieën Top!, Goed, Matig of Slecht. Deze categorieën zijn
zogenoemde ordinale categorieën. Dat wil zeggen dat met behulp van de categorieën de antwoorden
worden geordend van Top! naar Slecht. De “afstand” tussen Top! en Goed hoeft echter niet hetzelfde te
zijn als de afstand tussen Goed en Matig. Daarom zijn de ervaringsscores niet zomaar om te zetten naar
een getal. Wel geeft het een beeld van hoe de cliënten en vertegenwoordigers de verschillende thema’s
ervaren.
Onderstaande grafieken bieden een weergave van de ervaringsscores. De gegevens die zijn verzameld
met Ik vertel zijn gebaseerd op 2925 ervaringen. Als een thema van de gesprekslijst niet van toepassing is
voor de cliënt of als de cliënt het thema niet wil bespreken dan wel geen ervaringsscore geeft, wordt het
antwoord niet gescoord. Via Ik toon zijn 113 ervaringsscores verzameld en via Ik zie en vertel 927.
Grafiek 1.1 Ervaringsscore cliënten Ik vertel
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De ervaringsscores in grafiek 1.1. laten in algemene zin een behoorlijk gelijkmatig beeld zien. Voor vrijwel
alle thema’s geldt dat rond de 80% van de ervaringen wordt beoordeeld met Top! of Goed. Uitzondering
in negatieve zin is het thema Lijf waar 37% van de ervaringen wordt beoordeeld met Matig of Slecht.
Ter nuancering is het (nogmaals) goed om op te merken dat cliënten de mogelijkheid hebben om geen
ervaringsscore te geven. Variërend van iets minder dan 10% (thema Gevoel) tot meer dan 20% (thema’s
Kiezen en Meedoen) hebben cliënten van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Gezien de vaak geringe
verschillen tussen de scores per thema kan een (kleine) wijziging in het wel of niet beantwoorden van de
ervaringsvraag leiden tot een andere rangorde tussen de thema’s. Deze nuancering geldt eveneens voor
de overige respondentgroepen.
Grafiek 1.2 Ervaringsscore cliënten Ik toon
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Het beeld op basis van de kolomgrafiek 1.2 laat meer variaties zien dan grafiek 1.1 en 1.3. Er zijn thema’s
waar een meer uitgesproken Top!-score te zien is (met name Familie en Huis) en er zijn twee thema’s die
10% of hoger meer uitgesproken Slecht scoren (Vrienden en Meedoen). In algemene zin worden thema’s
middels Ik Toon negatiever beoordeeld dan via Ik Vertel waarbij vier thema’s door meer dan 30% van de
cliënten als Matig of Slecht worden ervaren: Lijf (door 45%), Meedoen (door 40%), Vrienden (door 37%)
en Gevoel (door 31%).
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Grafiek 1.3 Ervaringsscore Vertegenwoordiger Ik zie en vertel
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Net als voorgaande jaren is een top-3 samen te stellen van thema’s die scoren met de uitschieter Top!. Dit
overzicht is terug te vinden in tabel 1. Opvallend is het relatief constante beeld de jaren door. Dit geldt
zeker voor cliënten en in iets mindere mate voor vertegenwoordigers. Voor het eerst is er ook een top-3
samen te stellen voor cliënten die moeite hebben met zinvolle verbale communicatie (niet in tabel 1). De
top-3 bestaat uit dezelfde thema’s als de overige cliënten maar de percentages van met name de top-2
zijn meer uitgesproken: Familie (24% Top!), Huis (16% Top!).
Tabel 1: Top 3 Top! Beoordeelde thema’s door cliënten Ik vertel en vertegenwoordigers (2016-2018)
Cliënten: Ik Vertel
Vertegenwoordiger
Thema’s 2018 Thema’s 2017 Thema’s 2016 Thema’s 2018 Thema’s 2017
Thema’s 2016
Familie 16% Familie 17% Familie 19% Familie 17% Familie 17%
Familie
18%
Huis
13% Huis
13% Huis
15% Veilig
11% Veilig
13%
Huis
11%
Veilig
11% Doen
10% Veilig
12% Huis
10% Huis
10% Hulp/Doen 9%
Een top-3 samenstellen van thema’s die Slecht worden beoordeeld lijkt gezien de lage percentages en het
geringe verschil tussen de thema’s weinig zinvol. In algemene zin kan gesteld worden dat er geen thema is
dat door meer dan 5% van de cliënten of vertegenwoordigers wordt beoordeeld met Slecht. De
uitzondering op deze ‘regel’ zijn cliënten die ervaringen scoren met Ik toon waarvoor al eerder is
geconstateerd dat de ervaringen minder positief worden beoordeeld. Bij de helft van de thema’s ligt het
percentage van de ervaringen die met Slecht worden gescoord op 5% of hoger: Vrienden (voor 12%),
Meedoen (voor 10%), Lijf (voor 8%), Gevoel (voor 6%) en Veilig (voor 5%).
Thema’s waarop verandering wordt gewenst
Aan cliënten en vertegenwoordigers wordt in Dit vind ik ervan! per thema de vraag gesteld of verandering
wenselijk is. Het percentage cliënten en vertegenwoordigers dat op deze vraag ja antwoord is in
onderstaande grafiek 2 weergegeven.
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Grafiek 2: Percentage cliënten en vertegenwoordigers dat verandering wenst per thema
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De grafiek laat een aantal opvallende uitkomsten zien. Allereerst valt op dat cliënten bij alle thema’s vaker
aangeven verandering te wensen dan dat vertegenwoordigers dit doen. Bij het thema Lijf wordt door alle
drie de verschillende respondentgroepen het vaakst aangegeven dat verandering wenselijk is. Cliënten die
de vraag beantwoorden middels Ik toon drukken deze wens het sterkst uit. Naast het thema Lijf wordt bij
alle respondentgroepen de top-3 aangevuld met de thema’s Gevoel en Doen, al hebben
vertegenwoordigers een grotere veranderwens met betrekking tot het thema Doen. Ook bij de thema’s
Gevoel en Doen is de veranderwens het grootst bij cliënten die niet in staat zijn zich in woorden uit te
drukken. Naast overeenkomsten zijn er ook een aantal verschillen te constateren. De opvallendste is het
verschil tussen de positie van de thema’s Kiezen, Veilig en Huis. Bij Ik toon nemen deze thema’s
respectievelijk de posities 4, 4 en 8 in, terwijl bij Ik vertel dit de posities 9, 10 en 4 zijn.
Tabel 2: Mate waarop verandering is gewenst per thema door cliënten en vertegenwoordigers (20162018)
Thema
Cliënten: Ik vertel
Vertegenwoordigers
2018
2017
2016
2018
2017
2016
Gevoel
25%
26%
24%
16%
17%
19%
Lijf
33%
35%
31%
25%
32%
29%
Familie
13%
13%
16%
7%
8%
9%
Vrienden
16%
17%
17%
8%
10%
11%
Meedoen
12%
12%
13%
12%
12%
16%
Hulp
14%
14%
14%
9%
9%
16%
Huis
18%
19%
19%
10%
12%
11%
Doen
25%
28%
25%
18%
20%
22%
Kiezen
12%
14%
14%
10%
12%
15%
Veilig
10%
11%
11%
8%
10%
13%
De drie thema’s waarop het vaakst verandering is gewenst, zijn voor cliënten en vertegenwoordigers al
drie jaar dezelfde. Het thema Veilig (voor cliënten) en Familie (voor vertegenwoordigers) scoren al drie
jaar op rij het laagst voor wat betreft veranderwens.
Thema’s die belangrijk worden gevonden
Met behulp van Dit vind ik ervan! wordt aan zowel cliënten als aan vertegenwoordigers de vraag gesteld
welke thema’s zij belangrijk vinden. Er zit geen limiet aan het aantal te noemen thema’s. Ongeveer 80%
van de in totaal 3038 cliënten heeft deze vraag beantwoord evenals 927 vertegenwoordigers. De
uitkomsten leveren het beeld op zoals in grafiek 3 geschetst.
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Grafiek 3: Percentage cliënten en vertegenwoordigers dat aangeeft het thema belangrijk te vinden
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Op basis van de gegevens uit grafiek 3 kan worden beoordeeld welke thema’s het vaakst als belangrijk
worden benoemd. Ook is een vergelijking mogelijk met de voorgaande twee jaren (tabel 3).
Tabel 3: Top 5 thema’s die middels Ik vertel belangrijk worden gevonden door cliënten (2016-2018)
Thema’s 2018
Cliënten: 2.925 Thema’s 2017 Cliënten: 2.726 Thema’s 2016
Cliënten: 2.135
Familie
1.326 (45%)
Familie
1.299 (48%)
Familie
958 (45%)
Lijf
1.030 (35%)
Lijf
1.004 (37%)
Lijf
690 (32%)
Gevoel
896 (31%)
Gevoel
879 (32%)
Gevoel
677 (32%)
Vrienden
833 (29%)
Vrienden
830 (30%)
Veilig
586 (27%)
Doen
817 (28%)
Doen
755 (28%)
Doen
584 (27%)
Opvallend is dat door de jaren er weinig verandering lijkt te zitten in de thema’s die cliënten belangrijk
vinden. Voor cliënten die middels Ik toon aangeven wat zij belangrijk vinden, is nog geen vergelijking met
voorgaande jaren mogelijk omdat in 2018 voor het eerst een heel jaar is gewerkt met Ik toon. In totaal
113 cliënten hebben de vraag beantwoord welke thema’s zij belangrijk vinden. Opvallend ten opzichte
van de andere cliënten is dat de thema’s Veilig en Kiezen in de top 5 staan in plaats van de thema’s Doen
en Vrienden.
Eenzelfde exercitie kan worden uitgevoerd voor vertegenwoordigers. In totaal 927 vertegenwoordigers
zijn bevraagd en hebben antwoord gegeven op de vraag welke thema’s zij belangrijk vinden. De top 5 is
terug te lezen in tabel 4, inclusief vergelijkbare gegevens uit 2017 en 2016.
Tabel 4: Top 5 thema’s die vertegenwoordigers belangrijk vinden (2016-2018)
Thema’s Vertegenwoordigers: Thema’s
Vertegenwoordigers: Thema’s
2018
927
2017
795
2016
Gevoel
431 (46%)
Gevoel
369 (46%)
Gevoel
Lijf
421 (45%)
Lijf
368 (46%)
Lijf
Veilig
402 (43%)
Veilig
359 (45%)
Veilig
Familie
287 (31%)
Familie
263 (33%)
Familie
Doen
274 (30%)
Meedoen
217 (27%)
Doen

Vertegenwoordigers:
644
322 (50%)
317 (49%)
312 (48%)
221 (34%)
194 (30%)

Al drie jaar benoemen vertegenwoordigers dezelfde thema’s als belangrijk, met het thema Meedoen in
2017 als uitzondering. En net als in voorgaande jaren is de volgorde hetzelfde, al zit er zeker in de top 3
relatief weinig verschil in het aantal keer dat de verschillende thema’s zijn benoemd. De verschillen tussen
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de thema’s die cliënten en vertegenwoordigers belangrijk vinden, blijven daarmee ook hetzelfde. Het
grote verschil tussen cliënten en vertegenwoordigers zit in het benoemen van het thema Veilig. Daar waar
vertegenwoordigers dit thema steevast een plek in de top 3 bezorgen, is dit thema door cliënten in 2018
op positie 7 geplaatst. Sinds dit jaar is daar overigens de nuancering bij te plaatsen dat cliënten die
middels Ik toon hun ervaring delen het thema Veilig juist het belangrijkste vinden.
Combineren van kwantitatieve informatie: potentieel voor verbetering
Op basis van de kwantitatieve gegevens uit Dit vind ik ervan! is het mogelijk om thema’s te rangschikken
naar wat cliënten en vertegenwoordigers meer en minder belangrijk vinden en op welke thema’s meer en
minder verandering is gewenst. Ook is het mogelijk om vervolgens voor de thema’s te kijken in hoeverre
cliënten matig of slecht tevreden zijn. Op deze manier kunnen we een inschatting maken van het
zogenoemde ‘potentieel voor verbetering’. De aanname is dat thema’s waar meer belang aan wordt
gehecht, waar meer verandering wordt gewenst en waar men minder tevreden over is, meer kansen of
mogelijkheden biedt voor de verbetering van de zorg. We mogen veronderstellen dat werken aan die
thema’s niet alleen op bijval mag rekenen, maar ook de kans op een gewaardeerd gevolg vergroot.
Voor 2018 leidt deze manier van ordenen tot het volgende beeld. De eerste stap is het combineren van de
thema’s met de onderwerpen belang en veranderingswens en de lijnen van meer en minder. Wanneer we
deze gegevens combineren in één overzicht ontstaan er vier kwadranten zoals tabel 5 laat zien.
Tabel 5: Thema’s geordend naar belang, veranderingswens en op basis van varianten Dit vind ik ervan!
Thema’s 2018
Meer Belang
Minder Belang
Variant
Ik vertel
Ik toon
Ik zie
Ik vertel
Ik toon
Ik zie
Meer
• Lijf
• Veilig
• Gevoel
• Huis
• Doen
• Meedoen
Veranderwens • Gevoel
• Lijf
• Lijf
• Kiezen
• Vrienden • Gevoel
• Doen
• Huis
• Doen
• Kiezen
Minder
• Familie
• Familie
• Veilig
• Veilig
• Huis
• Hulp
Veranderwens
• Familie
• Hulp
• Hulp
• Vrienden
• Meedoen • Vrienden
• Kiezen
• Meedoen
De tweede stap is om met name te kijken naar de thema’s waaraan meer belang wordt gehecht en waar
meer verandering is gewenst. Deze thema’s zijn per variant van Dit vind ik ervan! terug te lezen in het
kwadrant linksboven van tabel 5. Hieraan koppelen we als derde stap de scores Matig en Slecht zoals
zichtbaar gemaakt in de grafieken 1.1 t/m 1.3. Op die manier ontstaat een rangorde waarbij thema’s met
relatief meer Matig of Slecht gescoorde ervaringen meer aandacht ‘verdienen’ dan thema’s waar de
ervaringen positiever zijn. Voor de thema’s uit 2018 levert dit de rangorde op zoals zichtbaar gemaakt in
tabel 6.
Tabel 6: Rangorde thema’s op basis van aantal negatieve cliëntervaringen (score matig of slecht)
Variant Dit vind ik
Ik vertel
Ik toon
Ik zie
ervan!
Thema’s
1. Lijf (969)
1. Lijf (45)
1. Lijf (235)
(aantal ervaringen met 2. Gevoel (624)
2. Gevoel (33)
2. Kiezen (132)
score matig en slecht)
3. Vrienden (545)
3. Kiezen (26)
4. Doen (423)
4. Veilig (25)
3. Gevoel (113)

Op de 1e positie staat het thema waarbij het aantal met matig of slecht beoordeelde ervaringen het
hoogst is. In alle varianten van Dit vind ik ervan! is dit het thema Lijf. Op basis van de in deze paragraaf
gevolgde redenering is het grootste potentieel voor verbetering derhalve te vinden binnen het thema Lijf.
Het voldoet immers zo maximaal als mogelijk aan de drie randvoorwaarden van belang, motivatie en
urgentie. Lijf behoort tot de thema’s die cliënten of vertegenwoordigers het vaakst benoemen als
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belangrijk (belang). Ook is het een van de thema’s waar de meeste respondenten aangeven dat
verandering wenselijk is (motivatie). En tot slot is het van de thema’s met vergelijkbare scores, het thema
waar men het meest ontevreden over is (urgentie).
Op basis van bovenstaande analyse concluderen we voorzichtig dat we op zoek naar ‘verbeteracties’
vooral moeten inzetten op onderwerpen die gerelateerd kunnen worden aan het thema Lijf. Niettemin
zijn nuchterheid en nuancering ook hier op hun plaats. De analyse kan helpen om op een onderbouwde
en transparante manier te beoordelen of thema’s daadwerkelijk de mate van aandacht verdienen die zij
lijken te krijgen op basis van belang, motivatie of urgentie van anderen dan de cliënt zelf. De thema’s Hulp
en Meedoen zijn in dit verband prikkelende voorbeelden. Maar toch wringt er iets. Het ‘potentieel voor
verbetering’ heeft als concept op organisatorisch niveau wel wat weg van een reus op lemen voeten. Het
oogt indrukwekkend, maar is in de basis kwetsbaar en allesbehalve stevig. In de laatste paragraaf van dit
verslag wordt daarom een poging gedaan om het gevoelde ongemak onder woorden te brengen. Daartoe
keren we terug naar het begin en bezien we nogmaals wat de bedoeling is achter het instrument Dit vind
ik ervan!
Lemen voeten of worsteling en zoektocht?
De toegevoegde waarde van Dit vind ik ervan! ligt in de onderzoekende dialoog waarin gezamenlijk naar
betekenis en ontwikkeling wordt gezocht. Dat begint op individueel niveau, in het gesprek tussen
begeleider en cliënt of vertegenwoordiger. Vervolgens wordt op teamniveau gekeken of de verschillende
individuele gesprekken overstijgende patronen laten zien. Idealiter wordt dit gedeeld en besproken in het
team en met bijvoorbeeld medezeggenschapsorganen van cliënten en verwanten. Tot slot kan worden
bekeken of eventueel geconstateerde patronen op teamniveau ook zichtbaar zijn bij andere teams binnen
de organisatie.
Binnen de Gemiva-SVG Groep functioneert deze methodische cyclus of ‘agenderingslus’ niet optimaal. Op
cliëntniveau werkt het inmiddels redelijk. De uitkomsten van het gesprek worden besproken met de cliënt
of de vertegenwoordiger en vinden hun weg richting het ondersteuningsplan. De uitvoering kan altijd
beter, maar in de basis wordt Dit vind ik ervan! steeds meer onderdeel van de reguliere werkwijze in het
proces van zorg en ondersteuning rondom de cliënt. Stug volhouden dus! Op teamniveau is een enkele
maal terug te zien dat de uitkomsten van Dit vind ik ervan! worden besproken in teamoverleggen. Ook
worden deze gebruikt als startpunt voor teamreflecties, zoals terug valt te lezen in de paragraaf over
teamreflecties. Of deze teambesprekingen zich ook echt richten op het vinden van patronen of
overstijgende aandachtspunten is wellicht teveel gevraagd. De slag ten slotte van teamniveau naar
organisatorisch niveau wordt vooralsnog nauwelijks gemaakt. In het voorgaande hebben we laten zien dat
dit ook bijzonder lastig is.
Deze paragraaf is – in het verlengde van ‘de bedoeling’ van het KKGz - een poging om vanuit een
kwantitatieve invalshoek betekenis te geven aan de (grote) hoeveelheid gegevens en is met name gericht
op het organisatorisch niveau. Dit leidt tot de prioritering van thema’s zoals in het voorafgaande is
uitgewerkt. Desgewenst kan op basis van de analyse een koppeling worden gemaakt met de kwalitatieve
gegevens om zo meer diepte te geven aan de prioriteiten. Ook kan de analyse als startpunt fungeren voor
een nieuwe onderzoekende dialoog. Een belangrijke vraag op organisatorisch niveau is wie de dialoog
daarover dan gaan voeren en welke waarde we aan de uitkomst moeten hechten. Ter afsluiting van deze
paragraaf over onze meting van cliëntervaringen 2018 daarom nog een korte opsomming van enkele
valkuilen, nuanceringen en kritische noten die bij het optellen, vertellen en benutten van de opbrengsten
van Dit vind ik ervan! kunnen worden geplaatst.
Bij het analyseren van de cliëntervaringen op organisatieniveau levert de grote hoeveelheid aan
veelsoortige data een aantal problemen op. Praktisch gezien kost het simpelweg veel tijd om met name
de kwalitatieve data goed te duiden. Doordat de analyse op (grotere) afstand plaatsvindt van de cliënt
waar de gegevens betrekking op hebben, is de kans op misverstanden relatief groot. Het is lastig om
binnen redelijke grenzen van tijd en inspanning op organisatieniveau de vitale terugkoppeling op
individueel cliëntniveau te organiseren.
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Zoals al eerder gememoreerd is er een groot verschil in kwaliteit van de gespreksverslagen. Daarnaast is
de vergelijkbaarheid van de data door de bewuste keuze om cliënten zich zo vrij mogelijk te laten uiten
een punt van aandacht. Het blijft een risico dat we bij de duiding van de kwantitatieve gegevens uit de
kwalitatieve gespreksverslagen met name die elementen eruit pikken die enigszins vertaalbaar zijn naar
‘organiseren van nieuw aanbod’. Dat kan zich met name voordoen als we in de kwalitatieve data focussen
op de verbaal sterkere uitingen. De uitingen die minder helder omlijnd zijn komen vervolgens niet meer
terug in de organisatorische duiding. De kans wordt daarmee groter dat we op de achtergrond niet meer
zozeer de stem van zoveel mogelijk individuele cliënten horen, maar met name de (beleidsmatig
voorgesorteerde) mening van de opsteller van het verslag.
Een aantal nuanceringen is ook op z’n plaats voor wat betreft de kwantitatieve analyse. Respondenten
zijn vrij om te bepalen of zij een mening willen geven over een thema. Uit de analyse van de gegevens
blijkt dat per thema grofweg tussen de 10 en 20% van de respondenten geen ervaringsscore geeft. We
registreren niet wat de reden is dat een bepaald thema wel of niet gescoord wordt. Dit zorgt ervoor dat er
per thema een onvergelijkbaar aantal respondenten is wat de vergelijkbaarheid van de percentages er
niet beter op maakt. Ook andere invloeden op het bepalen van de score, zoals de volgorde van bespreken
van thema’s of de manier van uitvragen, zorgen (zeker bij kleine verschillen) dat bij het opstellen van een
rangorde een voorbehoud op z’n plaats is.
Een ander voorbehoud bij de kwantitatieve analyse geldt de gekozen thema’s en de prioritering op basis
van drie vragen. Voor wat betreft de thema’s kan gesteld worden dat deze zowel sturend als meerduidig
zijn. Zo lijkt het thema Gevoel ook onderdeel te zijn van andere thema’s (bijvoorbeeld het thema Veilig)
en is het onderscheid tussen Doen en Meedoen in een aantal gevallen moeilijk te maken. Het inzicht in
‘de collectieve betekenis’ van de aspecten belang, veranderwens en tevredenheid is beperkt. Vervolgens
is het nog de vraag of de zorgaanbieder (lees: de medewerkers) ook daadwerkelijk iets kunnen doen,
ontwikkelen of verbeteren op een thema. Het thema Lijf dat op basis van de analyse veel ‘potentie op
verbetering’ heeft is daarvan een fascinerend voorbeeld. In het gesprek met de cliënt hoeft dit allemaal
geen probleem te zijn. De correctie, uitleg of betekenisgeving – ook in termen van haalbaarheid en de
bereidheid of mogelijkheid van de cliënt om zich aan enigerlei actie te verbinden - vindt vrijwel direct
plaats in het gesprek. Deze ‘correctiemogelijkheid’ ontbreekt echter bij het analyseren van de gegevens
op organisatieniveau.
Het gebruik van de cliëntervaringen op het niveau van de organisatie blijft zoals eerder gesteld een
worsteling en een zoektocht. In deze paragraaf is een manier uitgeprobeerd om de opbrengsten van Dit
vind ik ervan! inzichtelijk te maken en daarop te reflecteren. We zetten de onderzoekende dialoog voort
en verwachten dat die ook in 2019 het karakter van een worsteling en een zoektocht zullen hebben.

3.3. Vrijwilligers en hun bijdrage
In de dialoog met de cliënt zijn rechtstreeks of indirect ook ruim 1700 vrijwilligers betrokken. Hun aantal
blijft stabiel, al merken we wel dat de groeiende werkgelegenheid van invloed is op het aandeel van de
vrijwilligers die dit werk als een vervanger voor een betaalde baan zien. Wij zijn blij met de toegevoegde
waarde die zij leveren en willen dat zij zich gewaardeerd voelen en opgenomen in onze gemeenschap.
Om dat te bevorderen werken we met een aandachtsfunctionaris vrijwilligerswerk per locatie en een
vijftal regiocoördinatoren die ideeën uitwisselen en de uitvoering afstemmen. Ook onze collega-aanbieder
Stichting De Haardstee participeert in dit overleg.
Uit het meest recente vrijwilligerstevredenheidsonderzoek (2017) blijkt dat zij hun werk en ons gemiddeld
het cijfer 8 toedichten. We beschikken over een uitgebreid aanbod van scholing, waarvan ook vrijwilligers
gebruik kunnen maken. Veelal vindt die scholing plaats op de locatie, maar we bieden centraal ook
specialismen aan. In 2018 waren dat Geef me de Vijf (over autisme), gebarentaal, niet-aangeboren
hersenletsel, epilepsie, EHBO, en gebruik AED. In 2018 is een brochure ontwikkeld om medewerkers van
de locaties handvatten te bieden bij het werven van vrijwilligers.
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3.4. Verwanten en vertegenwoordigers
We zijn veel dank verschuldigd aan de positief-kritische vertegenwoordiger of verwant die met het oog op
het welbevinden van de cliënt onze sparringpartner is en de handen uit de mouwen steekt als we daar
een beroep op doen. We realiseren ons dat wij voorbijgangers in het leven onze cliënten zijn. Hun
verwanten zijn veelal levenslang met hen verbonden. We werken graag met hen samen, maar ervaren dat
we ook daarin op maat van de omstandigheden moeten handelen. In de praktijk zijn we soms ver
verwijderd van de ideale situatie van de betrokken verwant die met ons ‘in de driehoek’ aan de kwaliteit
van bestaan van de cliënt werkt. Tegenover hartverwarmende ervaringen in het samenspel tussen cliënt,
vertegenwoordiger en medewerker staan helaas ook situaties waarin wij ons afvragen of de verwant echt
het belang van de cliënt wil dienen. Gelukkig gaat het om uitzonderingen waardoor we ons niet van de
wijs moeten laten brengen, maar voor onze medewerkers kan de spanning die zo’n moeizame relatie met
zich meebrengt buitengewoon belastend zijn.

3.5. Borging en cultuur
Van ons wordt gevraagd om in te gaan op thema’s uit de systeemwereld zoals de ‘borging van veiligheid’
en de relatie tussen ‘kwaliteit van zorg’ en ‘kwaliteit van bestaan’. Onze borging schuilt in de
competenties van medewerkers, in het vertrouwen dat medewerkers die competenties adequaat
inzetten, in hun samenwerkingsbereidheid en in een open cultuur waarin die medewerkers en hun directe
leidinggevenden op een ‘niet-pluis-gevoel’ durven te reageren.
Waar we ons vanuit dit perspectief op kunnen verbeteren is de onderlinge aanspreekcultuur. We zijn in
deze organisatie aardig voor elkaar en dat is een groot goed. Op het niveau van de individuele
medewerker (en dat kan ook een leidinggevende zijn) laten we onderprestatie te vaak passeren. Als dat
de ‘downside’ van de kwalificatie ‘een lieve organisatie’ is, dan moeten we ons dat aantrekken.
Teamreflecties, audits, medewerkerservaringsonderzoek en het voorbeeldgedrag van het
(top)management zijn de instrumenten waarmee we de verbeterslag aan het maken zijn. Daar
verwachten we meer van dan van ‘afvinken’ op ‘aantoonbaarheid’ van beleid en maatregelen.
Onze drijfveer is de beste borging voor een behoorlijke kwaliteit. Die drijfveer is dat we ‘het gewone
leven’ van mensen met een beperking dichterbij willen brengen. Zo verbinden we kwaliteit van zorg met
kwaliteit van bestaan. In ons meerjarenperspectief 2017-2020 verwoorden we dat als volgt :
‘Een gewoon leven is voor ons het leven dat je jezelf en je dierbaren gunt en dat zich kenmerkt door de
volgende kwaliteiten:
•
•
•
•

dat je zo veel mogelijk regie hebt over je eigen leven;
dat je je talenten kunt ontwikkelen en bijdraagt aan de samenleving;
dat je een plek hebt voor jezelf, waar je je veilig en thuis voelt;
dat je leeft in contact met anderen met wie je op een fatsoenlijke en respectvolle manier omgaat (en
die andere mensen zo met jou);
• dat je kunt uitdrukken wat in je leeft;
• dat je kunt omgaan met de zorgen en problemen waarvoor het leven je stelt.
En daar werken we aan met de cliënt, zijn netwerk (in de vorm en de mate waarin de individuen
daarbinnen zich willen verbinden), vrijwilligers, medewerkers en iedereen die zijn en onze constructieve
partner wil zijn.’

3.6. Het externe toezicht
We hebben belang bij tegenspraak en een kritische blik van buitenaf. In ons zorgstelsel vervult de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) daarbij een belangrijke rol. In 2018 deden wij via de
voorgeschreven meldingsprocedures 8 maal een incidentmelding bij de IGJ (2017:2). Bij vier van deze
meldingen betrof het ernstige agressie van een cliënt in de richting van een medewerker, met schade
voor de cliënt en/of de medewerker als gevolg. In twee van de vier situaties is door de betrokken
medewerker – met onze volledige instemming – ook aangifte gedaan bij de politie. We hebben over elk
incident een rapportage opgemaakt en aan de IGJ voorgelegd. Twee daarvan hebben tot een afsluiting
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van de melding geleid; voor het derde en het vierde incident – die beide in november plaatsvonden –
loopt de procedure nog.
We meldden ook twee valincidenten: één met een tillift en een waarbij de betrokken cliënt door onjuiste
begeleiding bij het zelfstandig lopen ten val kwam. Ook naar deze incidenten is onderzoek uitgevoerd.
Van de IGJ ontvingen we het bericht dat één van deze meldingen is afgesloten, de andere is nog in
behandeling.
We hadden overleg met de IGJ over een melding van seksueel misbruik van een cliënt die mag gaan en
staan waar hij wil. Het misbruik vond buiten de locatie plaats. Conclusie van het overleg was dat wij
hiernaar geen onderzoek hoeven te doen, omdat er geen relatie is tussen het voorval en de zorgverlening.
De cliënt heeft wel aangifte gedaan en ontvangt uiteraard de gebruikelijke nazorg.
Bijzonder triest en ingrijpend was het overlijden van een cliënt door verstikking als gevolg van een
incident rond een postoel. Omdat het hier geen natuurlijke dood betrof waren ook politie en justitie
betrokken. Die concludeerden dat er in strafrechtelijke zin geen sprake was van enige verwijtbaarheid.
We hebben de IGJ gevraagd de rapportage van politie en justitie op te vragen, om een dubbele belasting
van de betrokken medewerkers te voorkomen. Naar aanvullende vragen is door een door ons ingestelde
commissie onderzoek gedaan. De rapportage is nog in behandeling bij de IGJ.
Een negende incident, dat wij niet zelf hebben gemeld, kwam ons ter ore op basis van een rapportage van
de William Schrikker Groep. De dag nadat wij volgens afspraak de zorgverlening aan een cliënte hadden
afgesloten, werd zij door haar moeder ernstig verwond. De IGJ vond dat wij dit incident ook hadden
moeten melden, maar wij staan op het standpunt dat daar geen reden voor was omdat er ten tijde van dit
voorval geen sprake meer was van een zorgrelatie.
De Inspectie heeft ons in 2018 geen onaangekondigde bezoeken gebracht (2017: 0). De IGJ evalueerde
blijkens een in het verslagjaar gepubliceerd rapport zijn ‘nieuwe manier van toezichthouden’. Die is meer
gericht op ‘betekenisgeving en observatie via het gesprek’ en minder op ‘afvinken’. Onze waarneming is
dat de IGJ dat serieus probeert. We signaleren ook, net als de IGJ, dat niet altijd inzichtelijk is hoe de IGJ in
situaties tot een oordeel komt.
De ondersteuning die we op basis van de Wet langdurige zorg of de Jeugdwet bieden, valt onder het
bereik van de IGJ. Voor de zorg op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning wijzen de
gemeenten zelf een toezichthouder aan. In het verslagjaar voerden we een constructief
kennismakingsgesprek met de gemeentelijke Wmo-toezichthouder van Rotterdam. In het gesprek bleek
dat we ons over en weer bewust zijn van onze beperkingen en dat er een goede basis ligt voor hoor en
wederhoor mochten zich concrete incidenten aandienen. Voor de Wmo-contracten van de gemeenten
Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten oefent de regionale GGD de toezichthoudende functie
uit. Die bracht ons een algemeen toezichtbezoek. In de rapportage doet de GGD slechts één aanbeveling,
te weten het jaarlijks door elke medewerker laten aanvragen van een nieuwe Verklaring omtrent het
gedrag (VOG). De GGD motiveert dat als volgt: ‘Na de start van een vast dienstverband wordt een VOG
niet opnieuw opgevraagd. Met deze werkwijze loopt de aanbieder een risico. VOG’s zijn een
momentopname. Ze geven aan of er sprake is van een risico voor de cliënten tot aan het moment van
afgifte. Eventuele toekomstige gedragingen die leiden tot het niet afgeven van een nieuwe VOG komen zo
niet in beeld’. We hebben de GGD laten weten dat we dit advies niet opvolgen, omdat we de ermee
gemoeide inspanningen niet proportioneel achten ten opzichte van het doel. Bovendien leidt ook een (bij
herhaling) afgegeven VOG niet tot eliminatie van het genoemde risico.

3.7. Interne audits
Elkaar scherp houden krijgt binnen de Gemiva-SVG Groep ook vorm door het uitvoeren van interne
audits. Dat doen we niet alleen omdat het vanwege het HKZ-certificatieschema moet, maar vooral omdat
we er het van en aan elkaar leren mee bevorderen. Over belangstelling voor toetreding tot onze
auditteams – we wisselen in principe om de acht jaar van bemensing – hebben we niet te klagen.
Auditeren is leuk en leerzaam werk! In 2018 voerden we interne audits uit op de thema’s Werken in de
driehoek (10 locaties), Cyclisch en methodisch werken (11 locaties) en Reflecteren (12 locaties). De keuze
van deze thema’s is terug te voeren op de accenten die we in ons Meerjarenperspectief 2017-2020
leggen.
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Voor 9 van de 10 locaties die zijn bevraagd op het Werken in de driehoek bestaat het besef dat dit ‘er echt
bij hoort’. Vormen die daarvoor zijn gevonden zijn onder meer het uitnodigen van ouders in een
teamoverleg, het afleggen van huisbezoeken of het samen met ouders doorlezen van de informatie in
MijnDossier. Het kweekt wederzijds begrip om zo door elkaars bril te kijken naar wat in het dossier is
vastgelegd. Een belangrijk gemeenschappelijk item is ook het management van verwachtingen ‘aan de
poort’. De verschillende perspectieven van ouder en medewerker mogen naast elkaar bestaan, maar dat
moet dan over een weer wel helder zijn. Daarbij mag de medewerker ook opkomen voor wat zij of hij als
professionele verantwoordelijkheid ervaart.
In de audit Cyclisch en methodisch werken draait het onder meer om het inzicht verwerven in de
behoeften en verlangens van de cliënt, het formuleren van realistische afspraken over doelen en acties,
het attent zijn op de voortgang en het evalueren en bijstellen van beelden en afspraken. Het merendeel
van de bezochte locaties werkt met Dit vind ik ervan! om inzicht in de vragen en verlangens van cliënten
te krijgen. Een minderheid ziet de meerwaarde van dit instrument niet in en geeft aan op een andere
wijze dat inzicht op te doen.
Het werken met ondersteuningsplannen is gemeengoed, maar de helft van de bezochte locaties klaagt
over de gebruiksonvriendelijkheid van PlanCare2. Maakt men echter gebruik van de servicedesk PlanCare
of roept men de deskundigheid van een daartoe opgeleide TopCoach in, dan bestaat daarvoor weer veel
waardering.
In gesprekken met cliënten die gebruik maken van MijnDossier komt naar voren dat het inzien van het
dossier door ouders of familie wel een gevoelig punt raakt. Cliënten vinden het lastig om aan hun familie
inzage te weigeren of op een eenmaal gegeven toestemming daarvoor terug te komen. Ten slotte spreekt
uit de audit dat het helder en systematisch rapporteren op doelen en afspraken nog aandacht vraagt. In
de rapportage wordt de veronderstelling geopperd dat voor een deel van de begeleiders onvoldoende
helder is wat de visie er achter het methodisch werken is en wat dat concreet voor hun gedrag betekent.
Dat er binnen de Gemiva-SVG Groep geen eenduidige opvatting bestaat over reflecteren en wat dat dan
inhoudt, blijkt overduidelijk uit de audit Reflecteren. In de ene locatie ziet men reflectie als het delen van
tips en tops, in de andere vereenzelvigt men de reflectieve houding met het uitvoeren van een Teamie of
het werken met MijnDossier. Gevraagd naar de voorwaarden voor zinvolle reflectie op het eigen handelen
benoemt het merendeel van de locaties wel zaken als vertrouwen, openheid en de bereidheid om te
leren. Bedreigend voor het ‘reflectieve gehalte’ zijn (frequente) wisselingen in het team of van
leidinggevende. De belangrijkste conclusie uit deze audit is dat we de betekenis van en de voorwaarden
voor zinvolle reflectie beter voor het voetlicht moeten brengen. Positieve ervaringen van andere teams –
of van teamgenoten – kunnen daarbij helpen. Als een als helpend ervaren instrument werd gewezen op
de werkvorm Cliënt in beeld.

3.8. Certificatie
Sinds 2008 beschikken we over het HKZ-certificaat voor de branche gehandicaptenzorg. In 2018 heeft
Certificerende instelling Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) twee keer het gebruikelijke
halfjaarlijkse surveillancebezoek afgelegd. Dit is hoe LRQA de ‘opbrengst’ in haar Surveillancerapport van
5 december 2018 onder woorden brengt:
De organisatie is in staat om te voldoen aan de eisen vanuit de norm waartegen is getoetst, de eisen
vanuit haar eigen managementsysteem en de eisen die cliënten/belanghebbenden en wet- en regelgeving
worden gesteld. De organisatie is gericht op de verbetering van de cliënttevredenheid, die continu
gemeten wordt. Aan de hand van een meerjarenperspectief, regiowerkplannen en met behulp van
sturingsinformatie op locatieniveau werkt de organisatie aan de realisatie van haar beleid, doelstellingen
en relevante prestatie-indicatoren. Monitoring van de voortgang vindt systematisch plaats.
Organisatierisico’s zijn geadresseerd en waar nodig voorzien van beheersingsmaatregelen om
ononderbroken levering van producten en diensten te garanderen. Het managementsysteem genereert
zinvolle en betrouwbare informatie op basis waarvan de organisatie op feiten gebaseerde beslissingen kan
nemen en die zij gebruikt voor het identificeren en initiëren van verbeteringen. Positieve punten van de
bedrijfsvoering en voorbeelden van klantgerichte verbeteringen zijn de hoge scores op cliënttevredenheid,
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de tevredenheid van medewerkers, de verbeteringen die zijn doorgevoerd op medicatieprocessen en de
ruime scholingsmogelijkheden voor professionele ontwikkeling.
Ons lopende certificaat, dat ook certificering volgens de clausules van ISO 9001:2015 omvat, heeft
betrekking op de HKZ-norm Gehandicaptenzorg versie 2015 en het Algemeen Organisatiedeel 2015. Het is
afgegeven voor de organisatie als geheel en voor alle regio’s. De vervaldatum is 6 januari 2020.

3.9. Hoe hoort het eigenlijk?
We beschikken over een uitgebreid kwaliteitsdocumentatiesysteem dat toegankelijk is via ons intranet. Je
zou kunnen zeggen dat deze documenten bedoeld zijn om de interne gewetensfunctie te verstevigen. Als
dat met een deugdelijke verwijzing naar het belang van de cliënt of op basis van een zorgvuldige afweging
uitgelegd kan worden, mag het ook anders dan is vastgelegd in het ‘Handboek Soldaat’. We beseffen
daarnaast dat onze kritische processen vanuit systeemperspectief weliswaar helder zijn beschreven, maar
dat is voor de gebruikers op de locaties niet altijd even gebruiksvriendelijk. Dat draagt niet bij aan een
adequate toepassing in de praktijk.
Inmiddels hebben we de vertaalslag naar een gerichte en toegankelijke presentatie in de vorm van ruim
100 themapagina’s nagenoeg gemaakt. Het gaat dan zowel om de verplichte protocollen en richtlijnen als
over de kennis die binnen de organisatie beschikbaar is en de scholing die aangeboden wordt. Een
redacteur met veel zicht op de werkpraktijk van medewerkers herziet en schrijft themapagina’s en levert
een bijdrage aan het actueel houden van deze informatie.

3.10. Bestuurlijke reflectie
Toezichthouders – vooral de externe – en bestuurders zoals wij trappen nogal eens in de valkuil die we
kunnen duiden als een eenzijdige focus op wat er niet goed gaat. Dat is niet alleen weinig motiverend
voor de mensen op wie het toezicht en bestuur zich richt, maar miskent ook het vele dat dankzij het
vakmanschap, de durf, de creativiteit en de inzet van medewerkers en vrijwilligers dag in dag uit met en
voor cliënten wordt gepresteerd. Dat is niet altijd spraakmakend, je kunt je er niet mee profileren en je
hoeft er evenmin voortdurend waardering voor. Maar iets meer erkenning en wat minder politiek- en
mediagestuurde zurigheid zou wel prettig zijn! Wij vinden dat de aan de Gemiva-SVG Groep verbonden
vrijwilligers en medewerkers – en niet alleen zij die dagelijks in rechtstreeks contact met de cliënt en zijn
naasten staan – dat verdienen. Onze afdronk van dit hoofdstuk is dat we op de goede weg zijn en stug
moeten volhouden. Herhaling en inslijpen, reflectie en aanspreken op talent, verantwoordelijkheid en
samen doen, daarvan moeten wij het hebben. Precies: de kunst van het doormodderen!

39

Dit vind ik ervan in de praktijk:

“Wat nog belangrijker is, is wat cliënten er zelf van vinden”
Onlangs organiseerde afdeling Leren & Ontwikkelen een themabijeenkomst over Voeding. Naar
aanleiding van deze bijeenkomst inventariseerde Emmy Hallensleben - samen met drie collega’s wat cliënten hierover aangeven in Dit vind ik ervan (DIVIE). Emmy is begeleider op één van de
woonlocaties van de Gemiva-SVG Groep. “Als medewerker is het belangrijk om stil te staan bij de
leefomgeving van cliënten. Wat nog belangrijker is, is wat cliënten zelf vinden van hun gezondheid
en manier van eten.”
“Na de themabijeenkomst over Voeding ben ik met mijn collega’s Judy, Petra en Shirley gaan bekijken
hoe het er in onze locatie qua voeding voor staat. Veel dingen gaat al goed, maar wij zagen ook
verbeterpunten. Ook de cliënten zelf zagen verbeterpunten.”

Niet tevreden
De meeste cliënten van haar locatie geven in Dit vind ik ervan aan dat ze niet tevreden zijn over hun
gewicht, gezondheid of manier van eten:
• te zwaar;
• te dikke buik;
• niet zo gezond;
• wil minder eten;
• ongezond;
• wil niet aankomen;
• bij onrust te weinig eten en zich daardoor slap en niet fit voelen.
Petje-op-petje-af
Emmy: “Wij zijn daarom verder aan de slag gegaan met de vraag: hoe zorgen wij voor een gezondere
leefomgeving op de locatie? Op dit moment hangen er al posters met informatie over suikers. Zo kunnen
cliënten en medewerkers zien hoeveel suiker er in een product zit. Ook hebben wij een hoekje ingericht
met folders over voeding. Cliënten en medewerkers kunnen aan de hand van thema’s - zoals: vetten, zout
en de schijf van vijf - meer kennis opdoen over gezonde voeding. Daarnaast werken wij aan een gezonder
menu voor het avondeten en gaan wij binnenkort een petje-op-petje-af quiz organiseren met vragen over
voeding.”
Elke dag gewandeld
Emmy en haar collega’s zijn nog maar net van start gegaan met het thema voeding. “Het is nog heel
nieuw op de locatie. Wat de uitkomsten zijn en wat cliënten ervan vinden kan ik nog niet helemaal
aangeven. Wel heb ik al een enthousiaste reactie gekregen van een collega en één van de cliënten
vertelde laatst trots dat ze afgelopen week ook elke dag heeft gewandeld.”
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4. Bekwame, betrokken en bevlogen teams, een
essentiële voorwaarde
In 2018 bood de Gemiva-SVG Groep gemiddeld en op full time basis 2.291 (2017: 2.179) arbeidsplaatsen
(fte) aan medewerkers aan. 202 van deze fte (2017: 206) worden ingevuld met leerlingen en 295 (2017:
304) fte met een flexibel contract (bepaalde tijd; al dan niet in de vorm van een jaarurencontract).
Gemiddeld keren we elke maand aan ruim 3400 individuele medewerkers een salaris uit. Over ons
medewerkersbestand valt het volgende op te merken:
•
•
•
•
•
•
•

De verdeling vrouw/man in fte is ten opzichte van 2017 met 83%/17% gelijk gebleven;
83% van de formatie is werkzaam in de directe zorgverlening (begeleidend; paramedisch). Dat was
gemeten over 2017 84%;
12% vervult een ondersteunende/facilitaire rol (2017: 11%)
5% wordt gevuld met leidinggevende functies. Dat is ten opzichte van 2017 niet gewijzigd;
De gemiddelde deeltijdfactor is van 2017 op 2018 met 0,04 toegenomen tot 0,67;
De gemiddelde leeftijd is in 12 maanden gestegen van 41,3 naar 41,4 jaar;
Het aandeel 55+ op persoonsniveau is met 1,3% gestegen tot 22,8%.

Deze cijfers wijzen er op dat de instroom aan nieuw medewerkers de uitstroom meer dan compenseert,
en dat die – ondanks de toename van het aandeel 55+-medewerkers in ons bestand - ook leidt tot een
relatieve verjonging van de organisatie en een verhoging van de gemiddelde deeltijdomvang. Deze
ontwikkeling moet ons de ogen niet doen sluiten voor de arbeidsmarktperikelen die de zorgsector raken.
Toch vinden wij het bemoedigend dat we daarvan in 2018 betrekkelijk weinig hinder hebben gehad.
Voor de lichte toename van de ondersteunende formatie hebben we niet direct en verklaring. Er ligt in elk
geval geen beleid aan ten grondslag. We maken steeds pragmatische afwegingen (‘Doen wat nodig is!’) en
dan kan de keuze voor minder ‘handen aan het bed’ en meer ‘benen onder het bureau’ een heel
verstandige zijn.

4.1. Betrokkenheid en bevlogenheid
Hoe meet je bekwaamheid, betrokkenheid en bevlogenheid? Voor deze laatste twee invalshoeken doen
we om de twee jaar een beroep op het meetinstrumentarium van Effectory. We kunnen niet anders dan
blij zijn met de uitkomsten van het meest recente medewerkerstevredenheidsonderzoek dat in het najaar
van 2016 is uitgevoerd. De respons lag met 68,3% een fractie lager dan in 2014, maar we hebben dit keer
dan ook nauwelijks aanmoedigende acties ondernomen. De bevlogenheid scoort nu een 7,9 (2014: 7,7),
de betrokkenheid een 8,3 (2014: 7,8) en de algehele tevredenheid een 7,6 (2014: 7,3). In alle gevallen
liggen we boven de benchmark en die verschillen zijn statistisch significant.
Medewerkers zijn vooral trots op collega’s, het team en klantgerichtheid en zien verbetermogelijkheden
op de dimensies communicatie, ontwikkelgesprek en (alweer) klantgerichtheid. Zo’n 70% van onze
locaties bevindt zich rond het gemiddelde van de gescoorde aspecten, 13% zit daar boven en 17%
eronder.
Op verzoek van de Ondernemingsraad hebben we ook gevraagd naar ervaringen met ongewenst gedrag
(pesten) van collega’s. Van de respondenten heeft 93,2% daar nooit mee te maken, 5,3% soms en 1,4%
regelmatig. Van deze laatste 6,7% is 60% tevreden over de opvang daarna en 40% ontevreden. Op 2292
respondenten gaat het dan om 61 medewerkers.
Om betekenis te geven aan de uitkomsten van het onderzoek hebben we elk team gevraagd het gesprek
daarover te voeren en eigen verbeteracties te formuleren. Uit de ontvangen terugkoppelingen maken we
op dat we ons kunnen verbeteren op het vlak van communicatie (feedback en aanspreken), werkdruk,
samenwerking binnen teams en met vrijwilligers, het ontwikkelgesprek en – vanuit het perspectief van
locaties - de cliëntgerichtheid van ons Servicecentrum. Om daar daadwerkelijk stappen in te zetten zullen
we het gesprek moeten verdiepen. Het gaat hier immers niet om verrassende uitkomsten en het is
evenmin zo dat we op deze terreinen in de afgelopen jaren niets hebben ondernomen. Wel staat ons
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helder voor ogen dat we de oplossingen niet moeten zoeken in ‘meer faciliteiten’, maar in het goede en
oplossingsgerichte gesprek, waarbij er ook ruimte is voor het perspectief van ‘de ander’.
In het voorjaar van 2019 voeren we opnieuw een medewerkertevredenheidonderzoek uit.

4.2. Teamie
Met instemming van de Ondernemingsraad hebben we na enkele experimenten besloten om het
instrument van de Teamie voor alle teams beschikbaar te stellen. De Teamie maakt het mogelijk om
op een laagdrempelige en eenvoudig toepasbare manier te spreken over onderdelen van
teamfunctioneren. De belangrijkste voorwaarde is dat er een teamlid is dat zich als ‘eigenaar’ van het
instrument wil inzetten voor het organiseren van het proces rond de uitvraag en de bespreking. Met
de Teamie kan een team ook de in het kader van het KKGz voorgeschreven teamreflectie (met
zorginhoudelijke ‘opbrengst’) vormgeven.
In de maand mei van 2018 heeft Effectory – de ontwikkelaar en aanbieder van dit instrument – drie
bijeenkomsten voor onze locatiemanagers georganiseerd. Daar is informatie verstrekt over doel en
werkwijze. Een aantal persoonlijk begeleiders dat tijdens de pilot met de Teamie heeft gewerkt
deelde hun ervaringen. Zij benoemden hoe zij in de praktijk aan de slag zijn gegaan met de
resultaten. In de Teamie wordt per vraag via een werkvorm aangereikt voor het verbeteren.
Half maart 2019 zijn rond de 1800 medewerkers uitgenodigd om een of meerdere keren een Teamie
in te vullen. Dit betreft 180 teams. Tot eind mei kunnen teams zich aanmelden voor het gebruik van
dit instrument. De aankoop ervan is een kostbare aangelegenheid, dus we willen graag kunnen
beoordelen of we de verwachte toegevoegde waarde ook realiseren.
Wat beogen we met de Teamie te bereiken? En lijkt dat te lukken?
Duidelijke doelen en verantwoordelijkheden. Er is een gemeenschappelijk doel of een
gemeenschappelijke taak én het is duidelijk wat ieders bijdrage hieraan is.
60 – 79% van de medewerkers uit zich na het uitvoeren van een Teamie positief over de twee
aspecten van dit kenmerk.
• Goede afstemming van het werk. De onderlinge inspanningen worden ook daadwerkelijk op
elkaar (en op de omgeving) afgestemd en er is sprake van samenwerking binnen het team.
Dit kenmerk wordt door middel van 5 vragen uitgevraagd.
80 % van de deelnemers aan een Teamie is positief over het prioriteren, beslissingen nemen en
inspelen op veranderingen. 60-79 % is positief over het delen van informatie en het nakomen van
afspraken.
• Goede omgangsvormen. Er is voldoende veiligheid en vertrouwen binnen het team; men gaat op
een prettige manier met elkaar om. Over dit kenmerk worden 6 vragen gesteld.
80 % is positief over het luisteren naar elkaar, het onderlinge vertrouwen, een ontspannen sfeer
en interesse in elkaars persoon. 60 – 79 % is positief over open en directie communicatie en het
tijdens overleg iedereen aan bod laten komen.
• Het beste in elkaar naar boven halen. Door de inzet van de juiste mix van personen en
bijbehorende kwaliteiten bereiken teamleden samen meer dan ze ieder apart zouden doen.
Bij dit kenmerk vindt 80 % dat de juiste mensen aan boord zijn om te presteren. 60 – 79 % vindt
dat er zinvolle feedback gegeven wordt, er waardering uitgesproken wordt en voldoende
gebruik genaakt wordt van elkaars kwaliteiten.
•

Desgevraagd benoemen de 180 teams de volgende verbeterpunten:
• Belangrijke informatie wordt voldoende met elkaar gedeeld x 142
• De teamdoelen zijn duidelijk voor iedereen
x 141
• We communiceren open en direct met elkaar
x 133
• We geven elkaar zinvolle feedback
x 112
• We komen afspraken na binnen ons team
x 105
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Overall constateren de medewerkers dat de teams zich als volgt ontwikkelen:
• 4% vindt dat er sprake is van een achteruitgang in de kwaliteit van de onderlinge samenwerking;
• 40% vindt dat er sprake is van stabilisering in die samenwerking;
• 56% vindt dat er sprake is van een kwalitatieve vooruitgang in de samenwerking.
In 2019 evalueren we de ervaringen met het instrument en bepalen we of we het blijven inzetten.

4.3. Verzuim en inzetbaarheid
Ons verzuim is in het afgelopen jaar opgelopen tot 5,8% (2017: 5,1%). In 2014 lag het nog op 3,6%. Dat ligt
nog altijd lager dan het gemiddelde in onze branche (2018: 6,3%), maar dat is niet meer dan een schrale
troost.
Eerder constateerden we dat we geen nieuw beleid nodig hebben, maar in de uitvoering de punten beter
op de i moeten zetten. Inmiddels zijn we tot het inzicht gekomen dat we veel meer met medewerkers in
gesprek moeten gaan over het bewaren van evenwicht tussen draagkracht en draaglast en daarmee niet
moeten wachten tot de uitval een feit is. Dat sluit heel goed aan bij het concept van ‘positieve
gezondheid’, dat focust op het omgaan met de opgaven waarvoor het leven mensen stelt.
In 2018 hebben we onze deelname voortgezet aan het Transformatieprogramma Positieve Gezondheid
dat Vilans samen met het Institute for Positive Health ondersteunt. Tot een ombuiging van de stijgende
trend in het verzuim heeft dat helaas niet geleid. We ontwikkelden in 2018 een meervoudige aanpak om
die trend daadwerkelijk te keren. Daarmee maken we in 2019 een start. Overigens geldt voor veel
medewerkers die formeel als (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt in onze registratie meetellen dat zij in het
kader van hun reïntegratie toch een betekenisvolle bijdrage aan het werk binnen de Gemiva-SVG Groep
leveren.

4.4. Bekwaamheid
Om de bekwaamheid van onze medewerkers te stimuleren en te borgen, sluiten we aan bij de filosofie die
Vilans daar in het kader van het project Medewerker Gehandicaptenzorg 2.0 voor heeft geformuleerd.
Leren doe je voor 70% door te doen. Dat gaat het beste in een collegiale omgeving, waarin je wordt
uitgedaagd en begeleid op een manier die bij jou past. Voor 20% berust je leercapaciteit op individuele en
gezamenlijke reflectie. En de bijdrage van formele scholingsactiviteiten telt slechts voor 10%.
Als we cliënten professioneel willen ondersteunen en daarmee een bijdrage willen leveren aan de
kwaliteit van hun bestaan, dan moeten we natuurlijk investeren in de kennis, vaardigheden en houding
van medewerkers. Waren we voorheen geneigd om veel scholing klassikaal vorm te geven en aan te
bieden, nu maken we de omslag naar leren in de praktijk van alledag. Dus op maat van die praktijk.
Hoewel we ook een aantal cursussen dwingend voorschrijven, verwachten we vanuit onze waarden dat
de medewerker in grote mate zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn ontwikkeling. De rol van de
organisatie is aan de ene kant duidelijke inhoudelijke kaders schetsen en aan de andere kant
medewerkers faciliteren. In het verslagjaar trokken we de conclusie dat het tijd is om die kaders te
herzien. Daar gaan we in 2019 aan werken.
We vinden vakkennis belangrijk, maar we beseffen steeds meer dat in de relatie tussen cliënt en
medewerker vooral houdingsaspecten het verschil maken. Daarom investeren we in Begeleiders in Beeld,
een door Petri Embregts van Tilburg University ontwikkelde methodiek, waarin medewerkers hun
emotionele intelligentie onderzoeken en via onder meer videofragmenten reflecteren op de interactie
tussen hun persoonlijke stijl en het gedrag van de cliënt. Aanvankelijk boden we deze training alleen aan
aan begeleiders die werken met cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. Inmiddels zien we in dat deze
impuls aan de ontwikkeling en bewustwording van de begeleider ook andere cliëntengroepen veel te
bieden heeft. De medewerkers die de training hebben gevolgd, ervaren dat zij beter met de ‘eigen
aardigheden’ van cliënten kunnen omgaan en geven terug dat zij beter in hun veel zitten en het werk hen
meer plezier en voldoening biedt.
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Ook het systeem voor het voeren van ontwikkelgesprekken is aan herziening toe. Het ontwikkelgesprek
voerden we in 2015 in, vanuit de gedachte dat de medewerker zelf de regie voert en - desgewenst met
behulp van een webapplicatie - feedback op zijn functioneren. Vervolgens verwerkt zij dat in een eigen
zelfreflectieverslag.
Van medewerkers die op deze basis stilstaan bij hun eigen functioneren en daarover met hun
leidinggevende in gesprek gaan, horen we dat daardoor nieuwe gezichtspunten aan de orde komen en
het gesprek aan levendigheid wint. Toch constateren we dat niet elke medewerker het vanzelfsprekend
vindt om zelf de regie te voeren. Onze locatiemanagers vatten hun verantwoordelijkheid op dit gebied
ook op uiteenlopende wijze op.
Uit een steekproefsgewijze uitvraag in het voorjaar van 2019 bleek dat er medewerkers zijn die nog nooit
een ontwikkelgesprek hebben gevoerd. Vindt zo’n gesprek wel plaats, dan is dat in het algemeen niet
jaarlijks. Maar er zijn ook locatiemanagers die een aantal keren per jaar een voortgangsgesprek met al
hun medewerkers voeren, daarvan zelf aantekeningen maken (of verslag doen) en daarin ook
ontwikkelafspraken vastleggen. Daarnaast zien we dat een aantal locatiemanagers vasthoudt aan de
gedachte dat de medewerker zelf om het gesprek moet vragen. Doet zij dat niet, even goede vrienden.
Het komt ook voor dat locatiemanagers ‘uit arren moede’ toch maar zelf de gesprekken zijn gaan plannen.
Van de ondersteunende webapplicatie wordt zeer beperkt gebruik gemaakt. Dat roept de vraag op of we
daar nog mee moeten doorgaan. We zijn van plan om in het licht van discussies over werkklimaat,
verantwoordelijkheid en duurzame inzetbaarheid ons beleid rond de ‘ontwikkelgesprekken’ in 2019 te
herformuleren.

4.5. Scholing
De afdeling Leren & Ontwikkelen geeft vorm aan bij- en nascholing van medewerkers. Daar is ook de
begeleiding belegd van medewerkers die een BBL- of duaal leer/werktraject volgen. Ook de coachpool en
het leren en ontwikkelen van cliënten zijn onderdeel van de afdeling L&. De afdeling werkt eraan om het
leerklimaat op alle locaties verder verbeteren.
Steeds meer medewerkers maken gebruik van LeerLink om zich op te geven voor een scholing en hun
portfolio up-to-date te houden. Bovendien worden ook steeds meer leeractiviteiten, die in de regio’s en
vanuit de zorgprogramma’s worden georganiseerd, via LeerLink aangeboden. Een deel van de scholing en
ontwikkeling van Gemiva-SVG loopt via de afdeling Leren & Ontwikkelen, een ander deel wordt elders in
de organisatie georganiseerd en ingezet.
Via LeerLink zijn in 2018 ruim 1250 scholingsactiviteiten aangeboden, waaraan meer dan 7.500
medewerkers succesvol hebben deelgenomen. Op een totaal van ongeveer 3500 medewerkers betekent
dit dat elke medewerker gemiddeld aan 2,1 scholingsactiviteit deelneemt. Het gaat hierbij zowel om
scholingen die door de organisatie als verplicht worden bestempeld als om scholingen op vraag van
regio’s, locaties en vragen van individuele medewerkers. Inspiratiemiddagen, train-de-trainer-scholing,
introductiebijeenkomsten en modulen uit het kennisprogramma voor leerling-medewerkers zijn in de
telling meegenomen. Deze scholingen zijn grofweg in een aantal categorieën in te delen:
1.
2.
3.
4.

Verplichte scholing: Voorbehouden- en risicovolle handelingen (o.a. epilepsie/medicatie/diabetes).
Verplichte scholing: Bedrijfshulpverlening/EHBO/Machineveiligheid.
Attitude-gerichte scholing: Oplossingsgerichte Werkhouding en Dit vind ik ervan/Ik toon.
Scholing op doelgroepen aan de hand van vijf zorgprogramma’s: niet-aangeboren hersenletsel,
ouderen, kind en gezin, ernstig meervoudig gehandicapt en moeilijk verstaanbaar gedrag.
5. Scholing op thema’s als: psychiatrische stoornissen, autisme, Geef me de 5, Totale communicatie,
Veilig Verder, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Kwaliteit van levenseinde/palliatieve zorg.
6. Digitalisering: nagenoeg alle medewerkers, leidinggevenden en ondersteuners van het primair proces
zijn geschoold in het digitaal rapporteren, agendabeheer, overdracht en opstellen van
ondersteuningsplannen in PlanCare 2.
7. Ondersteunende vaardigheden: Presenteren kun je leren, Begeleiden achter de voordeur, Elke dag je
hoofd en inbox leeg, Adviseren met effect, enz.
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8. Vaardigheden voor een specifieke rol: Trainersvaardigheden, Beoordelingsvaardigheden,
Professionele werkbegeleiding, Coachende rol als persoonlijk begeleider, Trainingen voor
aandachtsfunctionarissen.
9. Overig: nachtzorg op maat, reflectiebijeenkomsten

4.6. Teamreflectie
Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg stelt dat het bij teamreflectie met name gaat om zelfreflectie in
teams en dat hiervoor apart tijd voor wordt vrijgemaakt. Strekking van de teamreflectie is dat teams zich
afvragen ‘wat doen we goed, wat staat zwak en wat moet beter’. Thema’s die aan de orde moeten komen
zijn onder andere het proces rond de individuele cliënt, de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en
medewerkers, de borging van veiligheid en het benoemen van ontwikkelpunten voor
kwaliteitsverbetering.
Onze teams organiseren speciale bijeenkomsten waarin het reflecteren centraal staat. Daarnaast is
teamreflectie in veel gevallen verweven in werkwijzen rondom bijvoorbeeld het Ondersteuningsplan, de
Veiligheidskaart en het werken op basis van de ervaringen uit Dit Vind Ik Ervan!
Voor de stand van zaken met betrekking tot het OP, de Veiligheidskaart en DVIE staan de gegevens elders
in dit verslag. In deze paragraaf kijken we naar het ‘beknopte overzicht met ontwikkelpunten’ dat teams
hebben opgesteld. Voor onderstaande analyse is dezelfde werkwijze gevolgd als in 2017. Wel is er een
(klein) aantal aanpassingen gedaan om de uitkomsten van de teamreflecties nog duidelijker te kunnen
plaatsen. De aanpassingen betreffen met name de thema’s die zijn gebruikt om de verbeterpunten in te
kunnen delen.
Voor de verfijning van het kwaliteitsbeeld rondom teamreflecties is er voor gekozen om het proces rond
de individuele cliënt onder te verdelen in het thema Cliënt en het thema Ondersteuningsplan. De kwaliteit
van de relatie tussen cliënt en medewerkers is onderverdeeld in de thema’s Team, Verwanten en Kennis.
Het thema borging van veiligheid is verder niet verbijzonderd. De verbeterpunten zijn terug te vinden
onder het thema Veiligheid. Onder het kopje verbeterpunten zijn ter illustratie citaten uit de rapportages
opgenomen.
Gebruikte methode
In het kwaliteitsverslag 2017 was te lezen dat medewerkers vrij waren gelaten in keuze van de thematiek,
de vorm en het moment van reflectie. De aanbeveling werd gedaan om voor de analyse van gegevens na
te denken over meer sturing en kaders. Voor 2018 is deze aanbeveling overgenomen. Dat heeft
geresulteerd in de evaluatie en aanscherping van de handreiking teamreflectie en het vaststellen van een
rapportageformat. In het rapportageformat zijn op basis van de methode ‘Cliënt in beeld’ zes thema’s
opgenomen: begeleiding, zorg en ondersteuning van de cliënt, zeggenschap en eigen regie, kwaliteit van
leven, relatie cliënt-medewerker, betrokkenheid verwanten en verbeterpunten. In de gekozen thema’s
zijn de 7 kernpunten terug te vinden uit de vierde bouwsteen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.
In 2018 zijn in totaal 76 reflectieverslagen opgesteld. Hiervan zijn er 52 verslagen (68%) vormgegeven op
basis van het format. Nog eens 12 verslagen (16%) volgen de genoemde thematiek, maar vullen deze aan
met uitslagen van een uitgevoerde Teamie of het medewerkertevredenheidsonderzoek. Acht verslagen
(11%) volgen een andere methodiek variërend van visiespel en de hermeneutische cirkel tot een
interactieve teamscan. Tot slot ontvingen we vier meer ‘ongestructureerde’ verslagen (5%) waarin geen
specifieke methode is gebruikt.
Kenmerken rapportage teamreflectie
Voor deze analyse is gekeken wat kenmerkend is voor de inhoud van de ontvangen rapporten. Hoewel
onder andere het gehanteerde format zorgt voor veel overlap in de rapportages zijn er ook verschillen te
constateren. De verschillen zijn grofweg onder te verdelen in vier categorieën. Er zijn rapportages die in
de reflectie met name stil staan bij één cliënt. Een specifieke cliënt vormt het uitgangspunt en het
onderwerp voor de reflectie tussen de teamleden (‘Wat voegen wij nu toe aan de kwaliteit van leven van
deze unieke persoon?’). In een tweede categorie wordt meer beschreven hoe teams werken en omgaan
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met bepaald gedrag van of situaties rondom cliënten. De reflectie vindt vooral plaats op de werkwijzen
binnen het team. Een derde categorie rapportages laat met name reflectie zien op de teamdynamiek. Een
laatste aparte categorie beschrijft vooral hoe de reflectie is vormgegeven en gaat verder weinig in op de
‘opbrengsten’ van de reflectie. Tot slot is er ook een (klein) aantal rapportages waarin de verschillende
categorieën worden gecombineerd.
Categorie
1
2
3
4
5

Kenmerk rapportage
Beschrijving vanuit één cliënt
Beschrijving werkwijze team in relatie tot cliënten op
basis van benoemde thema’s
Beschrijving teamdynamiek en teamdoelen
Beschrijving vormgeving reflectie
Combinatie bovenstaande categorieën

Omvang
(n=76)
24
36

Verhouding

9
4
3

12%
5%
4%

32%
47%

Uitgezonderd de rapportages die vallen onder categorie 4 kan worden gesteld dat alle overige
rapportages een vorm van ‘zelfreflectie in het team’ laten zien. De mate waarin deze reflectie betrekking
heeft op het eigen functioneren of de koppeling tussen het eigen handelen en de gevolgen daarvan voor
de cliënt verschilt sterk per rapportage. Regelmatig lijken rapportages wat op (interne) auditverslagen en
beschrijven met name hoe er gewerkt wordt of zou moeten worden.
Verbeterpunten
Nagenoeg alle teams hebben naar aanleiding van de uitgevoerde reflectie verbeterpunten opgesteld. Een
relatief klein aantal teams heeft vier of meer verbeterpunten benoemd, met bij één team een uitschieter
naar zes punten. Het overgrote deel van de teams (85%) heeft zich – zoals we hen ook in een handreiking
geadviseerd hebben - tot één tot drie verbeterpunten beperkt. Op zichzelf zegt het aantal verbeterpunten
weinig over de manier waarop een team aan werkt aan kwaliteitsverbetering. De mate van beperking in
het aantal ‘prioriteiten’ getuigt echter wel van een bepaalde realiteitszin die passend lijkt bij iets als
effectief en gezamenlijk leren.
‘We bieden kwalitatief goede zorg maar willen zo graag nog meer. Leren om tevreden te zijn met wat er
mogelijk is’
Vanuit het besef dat elk team functioneert in zijn eigen specifieke omgeving en zich voor wat betreft
samenstelling en ontwikkeling bevindt op zijn unieke plaats is er bewust voor gekozen om weinig tot geen
regels te stellen aan vorm en onderwerp van de verbeterpunten. Dit heeft geleid tot een grote diversiteit
in onderwerpen, omvang en concreetheid van de gewenste verbeteringen.
Om op basis van de individuele verslagen een stap te maken richting een beeld ‘rondom kwaliteit en de
ontwikkelingen die er spelen’ is een poging ondernomen om de aangedragen punten te categoriseren.
Met de nuancering vooraf dat elke categorisering onvermijdelijk discussies oplevert over grensgevallen,
overlap en restcategorieën, blijkt een aantal onderwerpen vaker terug te komen dan andere. Deze
onderwerpen zijn gethematiseerd en gebruikt voor de indeling van verbeterpunten. Elke stap van reflectie
naar verslaglegging, van verslaglegging naar categorisering en van categorisering naar thematisering
levert echter ook een verandering aan betekenis en een toename van interpretatiemogelijkheden (en dus
misverstanden) op. Met andere woorden, het navolgende geeft een beeld maar voor een zinvolle en
concrete duiding zal altijd terug moeten worden gegaan naar de teams die de reflectie hebben
uitgevoerd.
‘Hoe flexibel zijn we in de ongeschreven regels. Zijn het onze regels of die van de cliënten?’
Voor wat betreft de verbeterpunten die het meest genoemd worden is opvallend dat deze te koppelen
zijn aan de thema’s uit de handreiking teamreflectie (en dus het Kwaliteitskader), maar in de meeste
gevallen daar niet mee overeen komen. Zoals eerder benoemd, is er daarom voor gekozen de
verbeterpunten onder te brengen in een zestal eenvoudige thema’s: Cliënt, Ondersteuningsplan, Kennis,
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Team, Verwanten en Veiligheid en Verwanten. Wanneer we 166 vermelde verbeterpunten onderverdelen
in deze zes thema’s ontstaat het onderstaande beeld.

Thema Verbeterpunten
Client (27%)
Ondersteunings
plan (8%)
Kennis (11%)
Team (44%)
Verwanten (6%)
Veiligheid (4%)

De meeste verbeterpunten hebben te maken met het team zelf. Deze verbeterpunten lopen uiteen van
een gewenste werkwijze tot de onderlinge omgang en van heel concrete afspraken over het sneller
reageren op mail tot aan het durven loslaten van niet afgerond werk. Wanneer ook hier weer een slag
naar categorisering wordt gemaakt, valt op dat de meeste teams aan de slag willen gaan met meer en
beter samenwerken (met elkaar en andere teams of behandelaars). Even zo vaak gaat het over
communicatie en dan iets specifieker over de wens om elkaar meer of beter feedback te geven. Iets
kleiner in aantal maar toch relatief vaak wordt nog genoemd dat men het komend jaar beter met
gemaakte afspraken om wil gaan en elkaar daarop aanspreekt.
‘Er wordt respectvol met elkaar omgegaan. Het team maakt gebruik van elkaars kwaliteit, we weten
elkaar te vinden’
Bij verbeterpunten rondom de cliënt is er met name aandacht voor het vormgeven van de eigen regie en
de dilemma’s waar men dan tegenaan loopt. Fascinerend genoeg kan dit zowel gaan over het begeleiden
van de cliënt richting meer zelfstandigheid en over grenzen stellen, als over het meer passend vormgeven
van eigen regie in verband met het ontbreken van ziekte-inzicht of overschatting van de eigen
mogelijkheden.
Veel teams willen aan de slag met het beter laten aansluiten van de begeleiding op de cliënt. Dit kan gaan
over het aanpassen van aangeboden activiteiten maar ook over het beter luisteren naar wensen van de
cliënt. Een laatste veelgelezen aandachtspunt is het beter in beeld krijgen van de cliënt zelf. Men wil beter
doorvragen, op zoek gaan naar talenten, beter begrip hebben van een ziektebeeld en het op juiste
waarde schatten van de mogelijkheden zonder de cliënt te overschatten of te onderschatten.
‘Het is voor het team een grote meerwaarde dat ze mogen meeveren in de eigen regie van bewoners.
Niet star op afspraken, maar juist meeveren tussen de kaders’
Naast de grote thema’s Team en Client (in aantallen verbeterpunten) zijn er nog vier thema’s waarvoor
(aanmerkelijk minder) verbeterpunten zijn geformuleerd. De meeste verbeterpunten gaan over Kennis.
Concreet gaat het dan over de wens om beter met of vanuit zorgprogramma’s te kunnen werken. Het
Oplossingsgericht werken wordt daarbij het vaakst genoemd. In een aantal gevallen komen de
verbeterpunten voort uit de wens om een cliënt beter te kunnen begrijpen en begeleiden. Men
constateert een tekort of een verlegenheid in de begeleiding en wenst dit op te lossen door meer kennis
of vaardigheden. Het kan dan gaan over kennis over ouderen met een verstandelijke beperking, depressie
of autisme maar ook over de wens om het affectief neutraal reageren op een hoger plan te tillen of
manieren om groepsbegeleiding van heel diverse cliënten beter vorm te geven.
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‘We werken volgens het zorgprogramma NAH maar zijn hierin niet bewust bekwaam. Hierin is nog een
slag te maken’
Het Ondersteuningsplan behoorde de afgelopen twee jaar tot de thema’s die het vaakst werden genoemd
als verbeterpunt. Dat is dit jaar niet meer het geval. Om te zeggen dat dit onderwerp dus is verbeterd is
wellicht wat kort door de bocht, maar feit is dat er andere zaken zijn die volgens de teams meer prioriteit
hebben om mee aan de slag te gaan. Ook kan worden geconstateerd dat de vastgestelde afspraken over
bezit en actualiteit van ondersteuningsplannen goed worden nagekomen (zie hiervoor elders in dit
verslag). De verbeterpunten met betrekking tot het ondersteuningsplan hebben overigens net als het
voorgaande jaar met name van doen met het raadplegen en goed bijhouden ervan.
‘Het proces rond het ondersteuningsplan is geen moeten meer maar onderdeel van zorgverlening’
Tot slot zijn er nog een aantal verbeterpunten die onder de thema’s Verwanten en Veiligheid kunnen
worden geschaard. Met betrekking tot verwanten gaat het met name over het verbeteren van het contact
of de betrokkenheid bij de zorg. Ook duidelijke communicatie en heldere verwachtingen worden hier een
aantal keer genoemd. Het aantal verbeterpunten rondom Veiligheid is klein. In de rapportages wordt vaak
aangegeven dat men hier bewust mee bezig is. Verbetering op dit thema wordt vooral gevonden in het
blijven melden van agressie-incidenten en het voorkomen dat onbegrepen en ongewenst gedrag als
nieuwe omgangsnorm gaat gelden.
‘Aandachtspunt is om bepaalde zaken niet als normaal te zien omdat het veelvuldig voorkomt’
Conclusies
Er wordt veel gereflecteerd binnen de Gemiva-SVG Groep, dat moge duidelijk zijn. Wanneer we de
geconstateerde verbeterpunten koppelen aan de thema’s uit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg
kunnen met een zekere voorzichtigheid en wat slagen om de arm een paar conclusies worden getrokken.
Op basis van het aantal verbeterpunten is te concluderen dat het leeuwendeel kan worden gerelateerd
aan het thema ‘kwaliteit van de relatie tussen cliënt en medewerker’. Daarbij dient overigens wel te
worden opgemerkt dat teamreflectie vaak ook wordt opgevat als reflectie op de gedeelde afspraken en
manieren van communicatie tussen teamleden en wat minder als zelfreflectie in een team over de relatie
die wordt aangegaan met cliënt of verwanten.
Het proces rondom de individuele cliënt wordt in de reflectierapportages veelal uitgebreid beschreven.
Het thema levert iets minder verbeterpunten op dan voorgaande jaren, mede doordat het onderwerp
ondersteuningsplan minder prominent aanwezig is.
Reflectie over het thema ‘borging veiligheid’ vindt aantoonbaar plaats en verschillende teams geven aan
dat zij hier bewust mee bezig zijn. Desondanks is het thema veiligheid voor weinig teams een speerpunt
voor het komende jaar.
Tot slot kan onomwonden worden geconcludeerd dat de zelfreflectie bij de teams leidt tot het – in alle
diversiteit - formuleren van ontwikkelpunten voor kwaliteitsverbetering.

4.7. Ethiek op de werkvloer
Onze Commissie Ethiek heeft tot taak om de ethische reflectie in en op ons dagelijks handelen te
stimuleren. Daartoe heeft zij op verzoek en in aanwezigheid van direct betrokkenen in het verslagjaar een
zevental casussen behandeld. Het ging om uiteenlopende onderwerpen als misbruik van bewonersgelden
door familie, medisch zinloos handelen in de palliatieve fase en op diepe overtuigingen van ouders van
een cliënt gebaseerde oordelen over een medewerker wiens professionele kwaliteit niet ter discussie
staat.
De externe ethicus en leden van de Commissie Ethiek zijn op drie locaties betrokken geweest bij avonden
rondom de thema’s eigen regie en veiligheid. Tijdens deze avonden werd in een gezelschap bestaande uit
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ouders (vertegenwoordigers van de CMR) aan de hand van concrete casussen met elkaar verkend hoe
deze thema’s zich verhouden tot begrippen als autonomie en goede en verantwoorde zorg. De visie en
waarden van de Gemiva-SVG Groep waren hierbij het uitgangspunt. De commissie organiseerde ook een
symposium over ‘eigen regie en spanningen in de driehoek’.
Op verzoek van een locatiemanager is voor alle medewerkers van deze locatie een themabijeenkomst
over ‘eigen regie’ georganiseerd. Daarnaast zijn twee themamiddagen georganiseerd over het thema
wilsbekwaamheid en ‘wilsbekwaam ter zake’ in samenhang met rechten en plichten in het kader van goed
vertegenwoordigerschap, bewindvoering, mentorschap en curatele. Gezien het grote aantal
belangstellenden blijkt hier behoefte aan te bestaan.
Op verzoek van een paramedicus adviseerde de commissie over de medisch-ethische aspecten van een
kleinschalig interventie-onderzoek. Vanuit de commissie zijn ook bijdragen geleverd aan discussies over
verantwoorde hulpverlening en dossiervorming en over verschuivende verantwoordelijkheden van
vrijwilligers.
In 2018 zijn er 10 gespreksleiders Moreel Beraad opgeleid door de externe ethicus. Zij hebben deze
opleiding in november afgerond en de eerste moreel beraden waren al in december. De ethicus heeft
apart – dus los van kwesties die in de Commissie Ethiek aan de orde zijn geweest - advies gegeven over
een ethische kwestie en op een bijeenkomst rondom oplossingsgericht werken tweemaal een moreel
beraad verzorgd.
De commissie verspreidt met enige regelmaat verspreiden Loesje-achtige posters, die medewerkers
uitnodigen tot reflectie. Die leiden soms tot haarscherpe reacties – bijvoorbeeld over de betekenis van
een uitspraak als ‘Geen groter belang dan eigen belang’. De commissie ervaart dat medewerkers de weg
naar de commissie in toenemende mate weten te vinden en dat het gesprek over ethiek op de werkvloer
vaker – en bijna letterlijk – bij de koffieautomaat plaatsvindt. Het is bemoedigend dat medewerkers
steeds vaker ethische vragen (durven te) stellen.

4.8. Vertrouwen als voorwaarde
Als we willen dat medewerkers een veilig woon- en leefklimaat scheppen voor cliënten, dienen we hen
ook een veilig werkklimaat te bieden. Hoe medewerkers die veiligheid beleven, blijkt ook uit de omvang
en de aard van het beroep dat zij doen op de zeven vertrouwenspersonen waarbij zij terecht kunnen. In
het verslag van het team vertrouwenspersonen over 2018 valt te lezen dat in dat jaar 67 keer een beroep
op hen is gedaan (2017: 69). De meldingen hebben in verreweg de meeste situaties betrekking op
verstoorde arbeidsverhoudingen. Voor een aantal melders geldt dat hun meldingen onder twee of meer
rubrieken zijn gecategoriseerd.
De vertrouwenspersonen zijn ook werkzaam voor Stichting De Haardstee in Leiden. De meldingen die
afkomstig zijn van de tien medewerkers van deze organisatie zijn in de cijfers en het onderstaande
overzicht betrokken.
Ongewenste omgangsvormen (waaronder o.a. pesten en seksuele intimidatie)
Integriteitskwesties
Verstoorde samenwerking met leidinggevende, arbeidsconflicten en
correctietrajecten
Verzuim en re-integratie
Werkdruk
Meldingen over onregelmatigheden in procedures m.b.t. arbeids- en
leerlingencontracten
Privé omstandigheden

10
7
38
10
11
11
2

Opvallend zijn zes meldingen van leerlingen over het leerklimaat. Er zijn zeven meldingen betreffende
integriteitskwesties. Bij deze laatste meldingen zijn geen Vertrouwenspersonen Integriteit ingeschakeld
omdat het onderzoek al gestart was via een andere weg, het management al betrokken was of er
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doorverwezen is naar het hoger management. Er zijn drie meldingen van problemen als gevolg van een
arbeidsongeval.
In alle gevallen bieden de vertrouwenspersonen een luisterend oor. Zij ondersteunen bij het ordenen van
gedachten en denken mee over het zetten van stappen om uit de ervaren klemsituatie te komen. Als de
melder dat wil, ondersteunen zij hem of haar ook bij het voeren van het gesprek met bij de situatie
betrokkenen, zoals collega’s of leidinggevenden. Desgewenst verwijzen zij door naar de bedrijfsarts, het
bedrijfsmaatschappelijk werk, de nazorgfunctionarissen of een vorm van juridische bijstand.
De vertrouwenspersonen schrijven een jaarverslag waarin zij ook aangeven hoe zij hun expertise
onderhouden en welke bewustwordingsactiviteiten zij ondernemen, zoals rond het bespreekbaar maken
van pesten op het werk of de omgangsvormen op sociale media.

4.9. Bestuurlijke reflectie
Trots zijn we op de betrokkenheid en de bevlogenheid van de medewerkers van de Gemiva-SVG Groep.
Wij hopen dat zij diezelfde trots ook voor deze organisatie, deze werkgever ervaren. De opgave voor de
komende jaren is om een aantrekkelijke werkgever te blijven, waar elke medewerker met élan en
werkplezier zijn of haar persoonlijke eindstreep haalt. Daartoe zullen we anders dan voorheen aan
inzetbaarheid, reflectief vermogen, met en van elkaar leren en terugdringen van vermijdbaar verzuim
moeten werken. En dat is met alle concurrerende aanspraken op - ook bestuurlijke - tijd, expertise en
aandacht makkelijker gezegd dan gedaan
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Dit vind ik ervan in de praktijk:

“Ik heb geen probleem, maar ik bén er wel”
Een cliënt die eigenlijk nooit ergens mee zit. Iemand die geen aandacht opeist en het zo wel prima
vindt. Ideaal, zou je zeggen. Maar is dat wel zo?
“In het kader van Dit vind ik ervan voerde ik een gesprek met een bewoner en zijn moeder“, vertelt een
van onze persoonlijk begeleiders. ”Deze bewoner trok zich vaak terug, was erg rustig en vroeg niet veel
aandacht. Maar tijdens het gesprek zei hij opeens, uit de grond van zijn hart: “Ik wil dat de begeleiding
meer tijd voor me heeft.” Deze opmerking trof mij. Ik had nooit achter hem gezocht dat hij hier behoefte
aan had en het ook op zo’n manier durfde aan te geven. Het is dus echt door Dit vind ik ervan dat we hier
achter zijn gekomen.”
Aandacht
“Sinds de cliënt dit heeft aangegeven, zorg ik continu dat ikzelf en mijn collega’s hier bewust van zijn. Mijn
collega’s vroegen eerst wat het probleem dan was. Maar dát is het nu net. Deze cliënt heeft geen
probleem, maar hij is er wel. We mogen hem niet vergeten omdat er andere cliënten zijn die meer
aandacht vragen. Daarom staan we er nu regelmatig bij stil dat we er ook echt zijn voor de wat stillere
cliënten. We nodigen deze bewoner nu bewust uit voor het eten en zorgen dat we wat meer tijd voor
hem maken. Ook als we eigenlijk geen tijd hebben. Want hij heeft geen probleem, maar hij is er wel.”
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5. Reflecties vanuit de externe visitatie, het interne toezicht
en de medezeggenschap
Het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg vraagt dat we eens per twee jaar een ‘externe visitatie’
organiseren. De praktijk is dat een collega-aanbieder en wij dan bij elkaar op bezoek gaan. Dit jaar hebben
we gedatet met Humanitas DMH en met Zideris. Een driehoeksdate dus. We doen daarvan in paragraaf
5.1 verslag.
De Raad van Toezicht en de (centrale) medezeggenschapsorganen, in ons geval de Centrale
Medezeggenschapsraad en de Ondernemingsraad, hebben als ‘belanghouders’ een rol bij de
totstandkoming van het definitieve bestuurlijke kwaliteitsrapport. Ook hen wordt gevraagd om een
reflectie. Elk van de genoemde organen is daartoe op basis van een concept-versie van dit rapport
uitgenodigd. Hun commentaren zijn in de paragrafen 5.2 tot en met 5.4 opgenomen.
Zoals verlangd heeft elke raad ook een eigen terugkoppeling op het voorgelegde concept gegeven. Die
nemen we (uiteraard) letterlijk over in dit verslag.

5.1. De visitatoren
Op 9 mei 2019 bracht een breed samengestelde delegatie van collega-zorgaanbieder Humanitas DMH een
bezoek aan ons activiteitencentrum Gading en onze woonlocatie Hans Vonkstraat in Leiderdorp. Aan de
visitatie namen ook als twee onafhankelijke observatoren deel: een consulente van MEE, mevrouw Van
Rooijen en een externe deskundige, mevrouw Van Belle. Tijdens het bezoek is het concept van het
bestuurlijk kwaliteitsverslag besproken en is getoetst hoe locaties in de praktijk invulling geven aan het
begrip eigen regie.
Over het concept-verslag is opgemerkt dat het een genuanceerde, reflectieve en realistische beschrijving
is van de processen die zich binnen de Gemiva-SVG Groep op het brede terrein van kwaliteitszorg
voltrekken. De organisatie stelt zich daarmee kwetsbaar op en dat verdient waardering. Tegelijkertijd valt
op dat het verslag weinig plezier uitstraalt. Het nuancerende en relativerende karakter nodigt niet uit tot
een scherpe dialoog. En dat terwijl uit de uitwisseling tijdens de bezoekdag blijkt met hoeveel passie en
gedrevenheid er binnen de Gemiva-SVG Groep met cliënten gewerkt wordt aan ‘het samen maken van
het verschil’. Het verslag zou meer trots mogen uitstralen op de organisatie en wat medewerkers en
cliënten met elkaar bereiken. Duidelijk is dat de opsteller van het verslag het schrijven ervan toch vooral
als een vorm van corvee en een knieval voor de ‘systeemwereld’ beschouwt. Het advies is dan ook om
het verslag over 2019 minder te baseren op (veronderstelde) verplichtingen en daarin veel meer het
‘samen oppakken’ tot uitdrukking te brengen. Dan is er ook meer ruimte om de relatie met de
kernwaarden van de organisatie (gastvrijheid, betrokkenheid, verantwoordelijkheid,
oplossingsgerichtheid) – die de visitatoren tijdens de dag ook werkelijk hebben ervaren - in het verslag te
laten doorklinken. Verdere tips zijn het toevoegen van een aansprekende titel, het verluchtigen van tekst
met plaatjes en grafieken en het nadrukkelijk relateren van conclusies aan de visie van de Gemiva-SVG
Groep.
De ontmoeting tussen cliënten van beide organisaties is benut om persoonlijke ervaringen rondom eigen
regie te bespreken. In beide organisaties geldt dat begeleiders naast cliënten staan en hen stimuleren om
hun dromen te realiseren. Daarbij kijkt de Gemiva-SVG Groep wellicht nog te veel naar de beperkingen.
Zoals een cliënt van Humanitas het verwoordde: ‘Ze doen het anders, maar ze doen wel hun best!’
In de gesprekken tussen begeleiders en leidinggevenden ging het vooral over de weerbarstige praktijk bij
het inzetten van instrumenten om eigen regie daadwerkelijk invulling te geven. Het gaat dan niet alleen
om regie bij cliënten, maar ook om die bij medewerkers. Het is best een opgave om in de dagelijkse
hectiek ook ‘de bedoeling’ voor ogen te houden: het verschil tussen doel en middel en de samenhang
tussen droom en interventie! Daarnaast is uitvoerig gesproken over de invoering en het gebruik van het
instrument cliëntervaringen Dit vind ik ervan! Ook het veronderstelde ‘lieve’ karakter van de Gemiva-SVG
Groep - dat ook het risico van onveiligheid door een gebrekkige aanspreekcultuur met zich meebrengt 52

kwam ter sprake. Net als de inspanningen om de digivaardigheden van medewerkers met het oog op het
toetsbaar vastleggen van en rapporteren over afspraken te verbeteren.
De gedragsdeskundigen van beide organisaties hebben hun ervaringen rond ‘samenredzaamheid1’
uitgewisseld, waarbij werd geconstateerd dat eigen regie nooit los staat van de context en dat het pakken
van eigen regie ook altijd het opbouwen van een goed beeld van die context met zich meebrengt.
In het nagesprek is stilgestaan bij de constatering dat de medezeggenschap van verwanten moeilijk van
de grond komt, omdat er weinig belangstelling voor is. Dat vraagt mogelijk om een nadere verkenning
naar de vorm en behoeften van de verwanten zelf, op basis van een uitwisseling van beelden, ideeën en
wensen. Datzelfde geldt ook voor het ontwikkelgesprek met medewerkers, dat getuige het verslag
evenmin de betekenis heeft gekregen die de Gemiva-SVG Groep – in termen als ‘hoe gaat het met je?’ en
‘wat zou je willen?’ – er zelf graag aan zou geven.
Aan het slot van de bezoekdag is geconcludeerd dat het een zinvol en wederzijds inspirerende ontmoeting
is geweest, waarin niet de systeemwereld op de voorgrond stond, maar de dagelijkse praktijk met al zijn
trots- en verbeterpunten. En dat is voor iedere cliënt en medewerker winst!

5.2. De Raad van Toezicht
Dit bestuurlijk kwaliteitsjaarverslag laat een waardevol totaalplaatje zien van alle aspecten die meespelen
bij kwaliteit van zorg bij de Gemiva-SVG Groep. Vele onderwerpen zijn aan de orde geweest in de
vergaderingen van de Raad van Toezicht, maar nu alles in samenhang bij elkaar is gebracht geeft dat een
beter beeld, waarbij het lijkt of de puzzelstukjes op zijn plaats vallen. Het verslag geeft een helder beeld
van hoe om te gaan met kwaliteit van zorg en dat kritisch durven zijn daar ook bij hoort. Het laat zien dat
op een open manier en vol passie wordt gezocht naar wat hier goede zorg is. Het geeft ook vertrouwen
dat er altijd hard gewerkt wordt aan een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg. We weten dat het geen
garantie geeft, maar het is in ieder geval een stevige bodem onder de zorg voor onze cliënten door onze
bevlogen medewerkers.
We willen graag een goede kwaliteit van zorg borgen, maar we weten dat de Raad van Bestuur niet garant
kan staan voor ‘een maakbare samenleving’. De steeds dominanter wordende eis in onze samenleving dat
alles snel beter moet en fouten niet gemaakt mogen worden, lijkt momenteel niet meer gevoed te
worden vanuit idealisme, maar vanuit angst en argwaan.
De RvT is zich bewust van het feit dat dit kwaliteitsjaarverslag een terugblik is op de geleverde
zorgkwaliteit. De kwalitatieve en kwantitatieve resultaten in dit verslag bieden zeker een solide basis voor
de toekomstige kwaliteit aan de cliënten en hun naasten die bij de Gemiva-SVG Groep in zorg zijn of
komen. Het verslag geeft meerdere malen kritische opmerkingen over de systeemwereld die voldoende
ruimte voor goede zorg en aandacht voor de mens in de weg zou staan. De RvT realiseert zich dat een
systeemwereld wel nodig is, en wil meedenken over waar we kunnen voorkomen dat het systeem gaat
overheersen over het menselijke en de professionele standaarden.
Aanspreken
De RvT staat volledig achter de aandacht die geschonken wordt aan het aanspreken van elkaar. Het komt
meerdere malen voor in het verslag. Hier blijkt uit dat er grote waarde aan gehecht wordt. Het laat ook
zien dat we elkaar als volwassen, volwaardige mensen tegemoet willen treden. Als je zaken wel ziet, maar
niet bespreekt, dan hou je de ander als het ware klein. Juist door erover in gesprek te gaan geef je de
ander de kans door te groeien. Voor aanspreken moet er voldoende veiligheid opgebouwd zijn zodat ook
het aanspreken van je leidinggevende of de bestuurders vanzelfsprekend is. Aanspreken in moeilijke
situaties, als er een niet-pluis-gevoel is, vraagt moed en onderlinge steun om ook daar het gesprek aan te
gaan en te zoeken naar wat er echt niet kan en dus beter moet. Uit het verslag blijkt dat ook moeilijke
situaties openhartig besproken worden en dat de RvB daar een standpunt over durft in te nemen.
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Begrip gebruikt door Humanitas
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Waar we alles voor doen
In het document worden drie basisvragen genoemd die ten grondslag liggen aan al het werk binnen de
Gemiva-SVG Groep:
• Helpt het om voor cliënten een goed leven een stukje dichterbij te brengen?
• Draagt het bij aan het vakmanschap en de betrokkenheid van medewerkers?
• Past het bij een solide bedrijfsvoering?
Als RvT willen we graag uitspreken dat dit ook de basis moet zijn waarop de RvT zijn werkzaamheden ent.
Een puntje van zorg is er als het gaat over een negatieve manier van feedback krijgen, wat zeker ook
voorkomt binnen zorgrelaties, maar ook collegiaal of anderszins. Steun van elkaar en voorbeeldfuncties
zijn daar zeker belangrijk. Mooi om dit verslag zo te zien en te weten wat de stand van zaken nu is, maar
hoe blijf je op koers wat kwaliteit van zorg betreft in de toekomst? Daar gaat een deel van het
Meerjarenperspectief over. In de tussentijdse evaluatie hiervan met de RvB en de RvT is hier uitdrukkelijk
naar gekeken.
Ziekteverzuim
Het risico van een hoog ziekteverzuim voor de kwaliteit van zorg wordt onderkend. Nog meer kijken naar
het voorkomen van uitval lijkt op zijn plaats. Een paar maal komt het ontwikkelgesprek van medewerkers
aan de orde. De RvT hecht waarde aan dit instrument. De RvT zal in gesprek gaan met de RvB over de
wijze waarop hij hier verder mee wil omgaan.
Conclusie
Dit document geeft een mooi overzicht van kwaliteit vanuit verschillende perspectieven: van de cliënt en
de naasten, van de medewerkers en vrijwilligers en van de organisatie. Bij dit laatste ziet de RvT de
duidelijke veranderingen door meer beleid vanuit de werkvloer te laten ontstaan en minder van bovenaf
aan te sturen. Een vraag daarbij is echter wel of het met de huidige organisatiestructuur lukt om de
punten van het locatieniveau naar algemene beleidsmatige conclusies te vertalen.
Dit verslag getuigt van zorgvuldigheid, lerend vermogen, betrokkenheid en optimisme bij het bestuur en
alle medewerkers. Kernwaarden die de RvT van harte omarmt en ondersteunt, ook naar de toekomst toe.

5.3. De Centrale Medezeggenschapsraad
De Centrale Medezeggenschapsraad heeft het concept van het bestuurlijk kwaliteitsverslag van de
Gemiva-SVG Groep besproken in zijn vergadering van 21 mei 2019. Het is een uitgebreid document
geworden, waarin een veelheid van onderwerpen aan de orde komt. Daarmee geeft het een breed en
informatief beeld van de uiteenlopende manieren waarop de organisatie aan het kwaliteitsbegrip inhoud
geeft. Door die veelheid is het echter lastig een ‘centrale lijn’ te ontdekken. Daarnaast valt op dat veel op
zichzelf positieve ontwikkelingen stelselmatig worden genuanceerd met opmerkingen als ‘we zijn er nog
niet’ en ‘er valt nog veel te doen’. De Gemiva-SVG Groep mag in de optiek van de CMR best wat meer
trots uitstralen op zowel de gevolgde (kwaliteits)route als de bereikte resultaten. Hoewel de CMR zich
realiseert dat binnen de Gemiva-SVG Groep een zekere nuchterheid (‘oplossingsgericht werken’) nog
steeds de basis voor het bestuurlijk en zorgverlenend handelen vormt, wil hij toch benadrukken dat enige
terughoudendheid past als het gaat om het gebruik van termen als ‘eigen regie’. Dat is voor een groot
deel van de cliënten immers geen betekenisvol perspectief en dan kan een verwijzing ernaar ook de
indruk wekken van ‘afschuiven van verantwoordelijkheid’. Daarnaast adviseert de CMR om nog eens naar
de lay-out van de in het BKV opgenomen praktijkverhalen te kijken. Deze teksten lopen nu over in de
beschrijvende hoofstukken en dat kan verwarring scheppen. Tenslotte tekent de CMR nadrukkelijk aan
dat hij het verder proefdraaien met alternatieve vormen van cliëntenmedezeggenschap, zoals beschreven
in het BKV, van harte ondersteunt.
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5.4. De Ondernemingsraad
“De naakte waarheid aankleden”
Over het algemeen vertellen begeleiders graag over het werk dat zij doen. Je mag ook best een beetje
doorvragen en zelfs komen kijken als je graag wil weten hoe het er bij ons in de Gemiva-SVG Groep aan
toe gaat. De Ondernemingsraad (OR) stelt voor om dat de naakte waarheid te noemen.
Helaas is dit niet zoals het gaat. En aan dit bestuurlijke kwaliteitsjaarverslag is wederom te zien dat de
naakte waarheid heel dik wordt aangekleed. Alsof het koud en guur is. Alsof wij ons ergens voor moeten
schamen.
De kleren, dat zijn de peperdure instrumenten (men spreekt liever van tools) die de pretentie hebben dat
ze zoiets als kwaliteit van zorg kunnen verbeteren én meten. Bijvoorbeeld Dit vind ik ervan! Of de
Competentiespiegel. Of Teamie. Deze kleren worden om de naakte waarheid heen gedrapeerd met het
verhaal dat ze respectievelijk het vraaggericht werken, het functioneren van de begeleider en de
teamsamenwerking verbeteren.
Dat verhaal is wishful thinking, om zelf ook maar eens iets in het Engels te zeggen. Het is niet aangetoond
dat al die dure instrumenten de kwaliteit van leven en werken in het primaire proces verbeteren. Gaat het
beter met de cliënten van de Gemiva-SVG Groep wanneer 95% van de ondersteuningsplannen op actueel
staan en dat er een score is ingevoerd in Dit vind ik ervan!? Wanneer meer medewerkers dan voorheen
een ontwikkelgesprek hebben gehad? Wanneer een team Teamie heeft gespeeld? De OR betwijfelt dit in
hoge mate.
Hoezeer de kleermakers, de ontwerpers van de tools, ook proberen ons iets anders wijs te maken: de
kleren zijn niet geschikt voor kwaliteitsverbetering. Ze zitten de naakte waarheid alleen maar in de weg.
Ze kosten tijd en geld. En die prijs wordt betaald. Niet omdat het zulke praktisch bruikbare kleren zijn,
maar omdat ze zo mooi zijn. De naakte waarheid ziet er mooi uit zo in die kleren. Er wordt in dit
kwaliteitsverslag uitgebreid ingegaan op de scores van Dit vind ik ervan! Die zien er prachtig uit, dankzij
die listige vierpuntsschaal: slecht – matig – goed – top. Ook al ben je maar een beetje tevreden, de score
is al gauw 3. Dat staat mooi! En een mini-enquête onder de OR-leden glinstert als een mooie broche op de
wat vale revers van het ontwikkelgesprek. Zo zien externe partijen het graag: een mooi aangeklede naakte
waarheid.
De OR begrijpt wel dat onze bestuurders de naakte waarheid moeten aankleden volgens de laatste mode.
Doen zij dat niet, dan krijgen we te maken met kortingen van zorgkantoren, minors van de
kwaliteitspolitie of missen we de boot bij aanbestedingsprocedures. Het is prijzenswaardig dat onze
organisatie dit scherp in de gaten houdt.
Maar denk niet dat die mooie kleren ook lekker zitten. Eenmaal aan het werk schoppen wij, de
medewerkers in het primaire proces, het liefst onze pumps uit, we trekken de veters los van ons korset,
we snuiten onze neus in de pochet, we trekken de manchetknopen uit onze overhemden en stropen de
mouwen op: laat de cliënt alsjeblieft niet lijden onder al dit ongemak!
Kom vooral eens kijken hoe dat in z’n werk gaat. Dan zie je dat de naakte waarheid oneindig veel mooier
is dan het textiel waarmee men haar heeft bekleed…

5.5. Bestuurlijke reflectie
Kwaliteit is wat de beschouwer er van vindt. Terecht! We danken Humanitas DMH, Patty van Belle, de
Raad van Toezicht, de Centrale Medezeggenschapsraad en de Ondernemingsraad voor hun feedback
(laten we het woord ‘reflectie’ nu eens vermijden). Daaruit moge blijken dat de sterktes, de brandpunten
en de kleuring van de brillenglazen waardoor je dit bestuurlijk kwaliteitsverslag 2018 kunt lezen nogal
uiteen kunnen lopen. We beschouwen al deze perspectieven op het caleidoscopische kwaliteitsbegrip en
de wijze waarop we daar binnen de Gemiva-SVG Groep mee worstelen als waardevol. We benutten die
graag om ons eigen denken over ons beleid en de rapportages daarover aan te scherpen.
Wie net als deze ‘reflectanten’ met ons in gesprek wil gaan over dit rapport mag zich van harte
uitgenodigd weten. We verheugen ons nu al op een dialoog over wat er (niet) staat!
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Ten slotte
We schrijven inmiddels 2019. Voortdurend zien we aanleidingen om onze praktijk te verbeteren. Het
werken aan kwaliteit – welke invulling je ook aan dat begrip geeft – is nooit af. Daar zijn we ons van
bewust. Tegelijkertijd beseffen we meer en meer dat we daarin ook selectief moeten zijn. We weigeren
beleid te baseren op incidenten. Als we aan het brede repertoire van regels en richtlijnen nieuwe do’s en
dont’s toevoegen moet dat gebaseerd zijn op reflectie, een deugdelijke prioritering en heel veel aandacht
voor de uitvoerbaarheid. Want anders creëren we wel de illusie van beheersing, maar tasten we het
werkplezier aan, werken vervreemding in de hand, scheppen een schijnwereld van veronderstelde
zekerheden en handelen dus doelmatig noch effectief.
Veel gaat er binnen onze organisatie goed. Het glas is meer dan halfvol. Maar als we door onze oogharen
naar dit Kwaliteitsjaarverslag 2018 kijken, zien we ook gebieden waarop het beter kan. De
gemeenschappelijke noemer daarin is wat ons betreft ‘doen wat van ons verlangd mag worden’. Het gaat
dan om een paar tamelijk concrete zaken:
•

•

•

•

•

•

Het gesprek met de vertegenwoordiger van de cliënt. Of het nu om de toepassing van Ik vertel gaat,
of om het serieus nemen van zorgen van vertegenwoordigers (familie, ouders, contactpersonen), we
kunnen ons daarin verder verbeteren. En dat is vooral een kwestie van aandacht en attitude. Waarbij
we het overigens ook helder moeten aangeven wanneer onze grenzen – zeg maar: algemene
fatsoensnormen – worden overschreden. Ook al gebeurt dat niet elke dag, het grijpt diep in als het je
als goedwillende en professioneel handelende medewerker treft.
Werken aan ons organisatieklimaat – waar we ons overigens niet voor hoeven te schamen – is een
belangrijke prioriteit voor 2019. Ook om het toenemende verzuim terug te dringen, maar vooral
omdat we willen dat alle medewerkers zich binnen onze organisatie veilig voelen en hun talenten
kunnen inzetten en ontwikkelen. We moeten de klus samen klaren en daar allemaal plezier aan
beleven, waardering voor ontvangen en onze rol kunnen spelen. Daar hoort ook aanspreken bij als
zaken niet goed gaan. Ook dan is het echter de toon die de muziek maakt.
We evalueren het gebruik van de Teamie als instrument voor teamontwikkeling. Investeren in de
kwaliteit van de teamsamenwerking en de verbeterkracht van het team biedt de beste garantie voor
zorg die aan alle eisen van de ‘kwaliteitsregelgeving’ voldoet.
Daarnaast beraden we ons op de functionaliteit van het ontwikkelgesprek. Wat we er aanvankelijk
mee beoogden, realiseren we op de huidige manier niet. Afschaffen dan maar? Of zoeken naar
vormen die wel motiveren en renderen?
Ons beleid rond scholing en opleiding (leren en ontwikkelen) is aan revisie toe. We willen de
samenhang versterken, een duidelijker relatie met de zorgprogramma’s leggen en de
verantwoordelijkheden voor dat beleid duidelijker beleggen.
We schreven met dit verslag ons derde kwaliteitsrapport. Het omvat ruim 50 pagina’s tekst en het is
steeds een hele bevalling om tot een publicatie met enige zeggingskracht te komen. We weten
eigenlijk niet zo goed of we daarin slagen. In 2019 zullen we ons opnieuw beraden op vorm en
inhoud, waarbij we ons uiteraard ‘de bedoeling’ van de afspraak die de partijen bij het
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg destijds over het ‘bestuurlijk kwaliteitsverslag’ maakten, goed
voor ogen zullen houden.

Dat alles is allesbehalve spectaculair. Het vergt vooral stug volhouden. We komen er immers niet met
decreteren dat het anders moet. Het gaat om het voeden van onze motivatie, het voortbouwen op het
goede en het leren van wat beter kan. Als bestuurders zoeken we naar evenwicht tussen bemoedigen,
uitnodigen en faciliteren enerzijds en opleggen, afdwingen en afvinken anderzijds. Dat laatste willen we
eigenlijk niet, maar we beseffen dat het soms (helaas) niet anders kan. En daarom is en blijft het de kunst
om samen met de medezeggenschapsorganen, de leidinggevenden en de medewerkers focus aan te
brengen, uithoudingsvermogen ten toon te spreiden, al doende te leren en de verantwoordelijkheden
daar te laten waar ze horen. Aan die ‘partijlijn’ houden we vol overtuiging vast.
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