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En de taal die uit de beleidskanalen stroomt, zoals ‘participatie’ en ‘eigen regie’,
is vooral bedoeld om budgettaire en ideologische verschuivingen in de hoofden van
de mensen te laten rondspoken en hun beleidsrechtvaardigende werk te laten doen.
Met de logica van de alledaagse zorg heeft die taal weinig te maken.
Jan Vorstenbosch in Trouw, 24 september 2016
‘Ik moet als enige – ja écht –
Precies doen wat de meester zegt!
Als je niet één gebrekje hebt,
Dan ben je zwaar gehandicapt!!!!
Marjolein Kool, Bij ons op school, 2012
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Beschouwing vooraf
Een bondig kwaliteitsrapport. Dat vraagt de Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg van de
bestuurders wier organisaties deelnemen aan de proeftuinen voor het ‘nieuwe kwaliteitskader’. Het is de
eeuwenoude vraag naar de kwadratuur van de cirkel. De Gemiva-SVG Groep ondersteunt zo’n 5000 burgers
met een beperking, allemaal mensen met een eigen geschiedenis en verhaal. Dat doen we op zo’n 250
fysieke plekken verspreid over Zuid-Holland, nog afgezien van de begeleiding die we bieden ‘aan huis’, ‘op
de werkplek’ of ‘in de school’. Daar zijn zo’n 3400 medewerkers en 1700 vrijwilligers bij betrokken,
verbonden aan ongeveer 70 organisatorische eenheden. Een betekenisvol kwaliteitsrapport wordt in onze
overtuiging geschreven op het niveau N=1. Daarbij is N de individuele cliënt en blijkt uit het verhaal van die
cliënt hoe hijzelf, zijn netwerk, onze medewerkers en vrijwilligers en onze organisatorische structuren en
processen interacteren om aan ‘kwaliteit van leven’- ook zo’n fraai zondagsbegrip – te werken. Het gesprek
over dat verhaal is vervolgens het beste aangrijpingspunt voor zicht op ‘de gewenste balans tussen kwaliteit
van dienstverlening én de kwaliteit van bestaan’ (notitie VGN N20160418RHM) en – waar nodig – het
verbeteren daarvan.
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 (de Raad van Bestuur gaat geen
rapporten schrijven voor 70 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
De Stuurgroep heeft 45 vragen geformuleerd waarop het Kwaliteitsrapport antwoorden zou moeten
bieden. De vorm waarin we die antwoorden verschaffen is – in elk geval in aanvang en toen wij een eerste
ruwbouw van deze rapportage aan het papier toevertrouwden - vrij gelaten. Wel wordt aangedrongen op
een mix van ‘tellen en vertellen’, op een vorm van ‘methodologische onderbouwing’. Bovendien zouden we
een drieledig doel moeten dienen: inzichtelijk maken van kwaliteit en interne verbeteracties (‘wat levert het
op voor de individuele cliënt?’), interne verantwoording naar medezeggenschapsorganen en Raad van
Toezicht en externe verantwoording naar ‘diverse stakeholders’, waaronder IGZ en zorgkantoren.
Van die opgave kwijten we ons in deze rapportage op een wijze die we zelf als evenwichtig en informatief
beschouwen. 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.
Opbouw van deze rapportage
We hebben deze rapportage gestructureerd rondom vijf thema’s:
- Blik op besturing 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?
- De cliënt en het assortiment
Aan wie bieden we zorg? Waar en hoe doen we dat? Hoe geven we vorm aan cliëntenrechten? En
hoe stimuleren we de cliënt uit om daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen?
- De dialoog in de ondersteuning
Hoe komen we tot afspraken met de cliënt? Hoe wegen we risico’s? Hoe verwerven we inzicht in de
ervaringen van de cliënt?
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-

-

Bekwame, betrokken en bevlogen teams
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?
Het meerjarenperspectief
Waar willen we over vier jaar staan en wat gaan we doen om daar te komen?

Wat we willen vertellen – en wat ook de moeite van het vertellen waard is – kunnen we binnen deze vier
thema’s kwijt. Waar dat mogelijk en zinvol is voegen we cijfermatige overzichten en opbrengsten uit onze
teamreflecties toe. We sluiten af met een korte reflectie op het hier en nu en onze ambitie om al werkende
weg dichter bij ‘de bedoeling’ te komen.
Het staat wel prominent op de eerste pagina, maar dit is geen rapportage over 2016 om de eenvoudige
reden dat dit jaar nog niet tot een einde is gekomen. Bij een aantal beschrijvingen hebben we daarom
gebruik gemaakt van ons Kwaliteitsjaarverslag 2015, dat op onze website is in te zien. Uiteraard
weerspiegelen de daarbij verwoorde inzichten ook onze actuele beleving.
En voor de goede orde: we beschikken over meer ‘instrumenten’ voor het bevorderen en bewaken van de
‘kwaliteit’ van onze ondersteuning, het werk en de organisatie dan in deze rapportage worden beschreven.
We beperken ons tot de thema’s die ons in het kader van de ‘proeftuin’ relevant lijken. Bij elkaar geven die in
onze ogen overigens een tamelijk afgewogen beeld van de bedoelde (en beoogde) kwaliteit.
1. Blik op besturing 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. Veel meer valt er over onze besturingsvisie niet te zeggen. In de dagelijkse
worsteling trachten we die visie toe te passen. Dat lukt niet altijd. Want we zijn directief en corrigeren 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. En
ook 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.
En dan is er nog zoiets als kwaliteit. Dat is geen absoluut begrip, maar een sociaal construct dat steeds weer
opnieuw betekenis krijgt – net als schoonheid – ‘in the eye of the beholder’. De overeenkomst met
besturing is ook hier de paradox: wie probeert er met beheersingsmaatregelen grip op te krijgen en te
houden, komt alras 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. Zo verwordt de begrijpelijke uitnodiging om je toetsbaar op te
stellen tot een vorm van maatschappelijke verspilling. Wij zijn hartgrondig van opvatting dat de roep om
verantwoording en transparantie vaker vanuit dat perspectief beoordeeld zou moeten worden.
Wij zien kwaliteit – à la Pirsig (Zen en de kunst van het motoronderhoud, 1977) – als een queeste. Daarin
wordt op individueel niveau – dus met de cliënt – gezocht 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
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verschuift naar tijd, plaats en topic en het is dus lastig er generaliserende uitspraken over te doen. Het
individuele narratief geeft kleur en inkleuring aan het kwaliteitsbegrip. Veiligheid – het mantra van de IGZ –
is slechts één aspect van kwaliteit, en voor veel burgers wellicht niet eens het belangrijkste. Qua visie moet
dat volstaan.
2. De cliënt en het assortiment
Op 1 juni 2016 telde de Gemiva-SVG Groep 4506 unieke cliënten. Hun leeftijd varieert van 0 tot 95 jaar. Het
gaat om 2528 mannen en 1928 vrouwen. Allemaal unieke individuen. Als we ze toch moeten categoriseren,
dan doen we dat aan de hand van hun indicatie (Wlz) of de maatwerkvoorziening (Wmo Jeugdwet) die wij
hen leveren. De onderstaande tabel geeft daar inzicht in.
Bekostigingsbron
Wlz zorg in natura
Wmo zorg in natura
Jeugdwet zorg in natura
PGB (alle bekostigingen)
Overige (of geen) bekostiging

N
3561
1273
287
299
255
5675

Een aantal cliënten ontvangt ondersteuning op basis van meerdere bekostigingsbronnen. Daarom komt het
totaal van de ‘bekostigingen’ niet overeen met het aantal unieke personen. Dit illustreert wel hoe
ingewikkeld we met elkaar het administratieve proces hebben gemaakt.
We ondersteunen ongeveer 35% van ons cliëntenbestand op basis van de Wmo of de Jeugdwet. Daar
besteden we zo’n 12% 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 over de zorgzwaarteniveaus per 1
juni 2016 (alle grondslagen) is:
Niveau
1
2
3
4
5
6
7
8
9

N
127
180
587
448
223
526
183
142
1

We bedienen cliënten vanuit ongeveer 70 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
beginnen iets anders – maar een middel om binnen bedrijfseconomische aanvaardbare condities door te
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doen 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 deze variëteit kan onze website (www.gemiva-svg.nl )raadplegen.
Medezeggenschap en klachten
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 ‘instituties’ die de rechten van cliënten op een fatsoenlijke
bejegening en redelijke afspraken over ons doen en laten moeten borgen. Medezeggenschap van ouders en
cliënten was er al ver voor de Wmcz in werking trad. Ook beschikten we al voor de Wkcz daartoe verplichtte
over een klachtencommissie onder onafhankelijk voorzitterschap. De ervaring leert ons overigens 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. Een recente door onze functionarissen
medezeggenschap uitgevoerde inventarisatie wees uit dat er binnen onze organisatie in totaal zo’n 60
platforms voor cliënten en vertegenwoordigers van cliënten zijn ‘ingericht’. Dat wil niet zeggen dat ze ook
allemaal op dezelfde wijze actief zijn. We horen echter nooit een roep om ‘structureel meer
medezeggenschap’. En ondanks wettelijke aanpassingen 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 intrinsiek voor
gemotiveerd zijn. We bieden graag ruimte aan ‘gelegenheidsmedezeggenschap’ als er issues 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.
Onze Centrale Medezeggenschapsraad geeft een eigen jaarverslag uit. Dat is via onze website te
raadplegen.
In de periode 1 juli 2015-30 juni 2016 heeft onze Klachtencommissie Cliënten drie klachten op zitting
behandeld. Daarvan zijn er twee gegrond verklaard en één ongegrond. Met één van de onderhavige cases
worstelen we nog steeds. Het gaat om een grote beleving van onveiligheid, die de ouders van een bewoner
ten aanzien van de woonsituatie en de begeleiding van hun zoon ervaren. Wij voelen deels mee met hun
pijn en frustratie, maar het raakt ons diep dat onze integriteit bij het werken aan verbeteringen steeds in
twijfel wordt getrokken. We zien in de uitspraken van de commissie overigens geen ‘structurele
misstanden’, waar we beleidsmatig op zouden moeten acteren.
Onze klachtenfunctionaris heeft in deze periode (juli 2015-juni 2016) in totaal 21 klachtmeldingen
ontvangen. De gemeenschappelijke kenmerken daarvan zijn in het algemeen dat de cliënt zich niet gehoord
voelt, dat sprake is van gebrekkige communicatie en dat verwachtingen uiteen lopen. En soms is het niet
grijs, maar heel zwart-wit: een gebruikte dweil samen met kleding in de wasmachine in het appartement
van de cliënt stoppen is gewoon fout.
We bespreken de jaarverslagen van de klachtencommissie en de klachtenfunctionaris altijd met onze
Centrale Medezeggenschaps Raad. Desgevraagd rapporteren we over klachten ook aan financiers.
We zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg in Den Haag. Tot op heden – en dat is al vele jaren –
zijn we nimmer geconfronteerd met een geschil waarover deze commissie zich diende te buigen.
Privacy
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 – is aan herijking toe door het toenemende
gebruik van e-mail als communicatiemiddel met de (vertegenwoordiger van de) cliënt. We zijn in onze
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dagelijkse praktijk niet altijd voldoende attent op het uitwisselen van gevoelige persoonlijke informatie per
mail. Vooralsnog zien we daarvoor geen betaalbare en praktisch hanteerbare technische oplossing. We
zullen onze gedragsvoorschriften op dit gebied en de interne voorlichting daarover aanscherpen.
3. De dialoog in de ondersteuning
Zorg is een dienst die in cocreatie 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 de methode voor 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 (een term die we prefereren boven het begrip risicoanalyse) in. In
het ondersteuningsplangesprek - dat we tot nu toe tenminste één keer per jaar formeel met de cliënt en/of
zijn vertegenwoordiger voeren – brengen we die inzichten bij elkaar. De afspraken die daaruit voortvloeien
leggen we vast in een (digitaal) ondersteuningsplan.
Ondersteuningsplan
De structuur van dat plan wordt in bijlage 1 bij deze rapportage inzichtelijk gemaakt. Daarbij proberen we
onhaalbare doelen zoveel mogelijk te vermijden en het aantal ‘toetsbare’ afspraken te beperken. 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 hen 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 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.
Cliëntervaringen
In de onderstaande overzicht leest u hoe 2270 cliënten en 689 vertegenwoordigers ’kwaliteit van bestaan’ –
waar ons doen en laten als zorgverlener en ondersteuner uiteraard een aspect van is - op basis van hun
ervaringen, zoals in beeld gebracht via ‘Dit vind ik ervan!’, beoordelen.
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Cliënten:

Vertegenwoordigers:

Tussen de 13 en de 32 procent van de cliënten geeft aan dat zij hun kwaliteit van bestaan afhankelijk van de
onderscheiden dimensie als matig tot slecht beoordeelt. Hulp scoort relatief het best (met 88% top! of
goed) en Lijf het slechtste (met 68% top! of goed). De beleving van Veilig voelen is bij de positieve scores
een goede tweede. Daartegenover blijkt dat op het vlak van Meedoen een relatief groot deel van de
cliënten ook een achterstand ervaart.
Vertegenwoordigers leggen de accenten net iets anders. Bij Meedoen plaatsen zij de meeste vraagtekens,
gevolgd door Kiezen en Lijf. De meeste waardering spreken zij uit voor Familie, Huis en Veilig voelen.
We hebben deze cliënten en vertegenwoordigers ook gevraagd of zij op de onderscheiden dimensies van
‘kwaliteit van bestaan’ veranderingen wensen (of als realistisch zien). Hun opvattingen daarover zijn in de
twee volgende overzichten weergegeven:
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Cliënten:

Vertegenwoordigers:

Voor cliënten zijn wensen op het gebied van Lijf, Doen en Gevoel het meest betekenisvol.
Vertegenwoordigers benadrukken ook de wenselijkheid van ontwikkeling op deze gebieden. Met andere
woorden: als wij van betekenis willen zijn voor een betere kwaliteit van bestaan van onze cliënten, dan
moeten we investeren in begeleidingslijnen, acties en strategieën die stimuleren dat cliënten naar
vermogen gezond eten, bewegen en goed voor hun lichaam zorgen. Het is belangrijk dat zij mens onder de
mensen zijn en meedoen zowel via een door hen als betekenisvol ervaren dagbesteding, in de woonsituatie
als in hun ‘vrije tijd’. Daarmee kunnen we mogelijk ook invloed uitoefenen op de door hen ervaren en
gevoelde (de dimensie Gevoel: ‘Mag ik er zijn?’) kwaliteit van bestaan.
Cijfers hebben maar een beperkte zeggingskracht. We hebben de opmerkingen geanalyseerd die cliënten en
vertegenwoordigers tijdens de ‘Dit vind ik ervan!’-dialoog hebben gemaakt. Die rapportage voegen we als
bijlage 2 bij. Dat geeft extra kleur aan de conclusies die we in de voorgaande alinea trokken (en die
vermoedelijk niet uniek zijn voor onze organisatie, maar een zekere generieke betekenis hebben voor
burgers in het algemeen en mensen met ernstige beperkingen meer in het bijzonder. Dat roept dan ook de
vraag op hoe ‘maakbaar’ het leven van cliënten en de door hen ervaren kwaliteit van bestaan is. Of
begrijpelijke verlangens op gebieden als Lijf, Meedoen, Gevoel en Kiezen ook altijd realiseerbaar zijn – en of
je een dergelijke realisatie dan als een afrekenbare opdracht voor zorgaanbieders mag zien – is een nadere
beschouwing waard. Daar is deze rapportage echter niet voor bedoeld.
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Veiligheidskaart
Aan het leven kleven risico’s. Daar de nadruk op leggen smoort initiatief, durf, plezier in het verkennen van
het onbekende en de vreugde van de verrassing. Als we kwetsbare burgers willen begrijpen en begeleiden is
zicht op die risico’s niettemin belangrijk. We zien het in kaart brengen daarvan dan ook als en voorwaarde
voor de dialoog. Voor bijna 4200 cliënten (Wlz en deels Jeugdwet) brengen we systematisch in kaart of hun
veiligheid in verband met hun beperkingen (extra) aandacht behoeft. Daarvoor gebruiken we het zelf
ontwikkelde instrument van de veiligheidskaart. In bijlage 3 geven we op de dimensies die we ook in het
ondersteuningsplan behandelen aan hoe we die risico’s inschatten. Jaarlijks actualiseert de persoonlijk
begeleider van de cliënt of die taxatie bijstelling behoeft en zo ja, of dat ook tot (nieuwe of gewijzigde)
afspraken in het ondersteuningsplan moet leiden. Voor 9 van de 35 risico’s die de veiligheidskaart
benoemt,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 – de reikwijdte daarvan ook nadrukkelijk een verantwoordelijkheid voor ons. In de categorie lichamelijk welbevinden gaat het om
epilepsie, gezichtsvermogen 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) en verkeersonveiligheid. Samen met (over/onder)gewicht en vallen scoort dit laatste
gedragsrisico het hoogst. Voorzichtig zou je mogen constateren dat daarin investeren dus voor de grootste
groep cliënten betekenisvolle winst kan opleveren. Dat klemt te meer als gewichtsproblemen en
verkeersonveiligheid ook het welzijn op de dimensies Lijf en Meedoen (zie hiervoor de analyse op basis van
Dit vind ik ervan!) bedreigen.
Noor V
In het voorjaar van 2016 ontvingen we via Mediquest onze scores op de meting van Pijler 2A van het ‘oude’
KKGz. Zoals gebruikelijk hebben we deze cijfers geanalyseerd, daarover een rapportage opgemaakt – die
ook op onze website is te vinden onder de titel Noor V (‘Noor, hoe staat de Gemiva-SVG Groep er voor?’) –
en dit geheel voorgelegd aan onze Centrale Medezeggenschaps Raad. We stellen vast dat de uitkomsten
niet spectaculair afwijken van eerdere metingen (Noor I tot en met IV). Evenmin komen uit het verzamelde
materiaal ernstige gebreken in onze zorgverlening naar voren. Onze belangrijkste conclusie is eigenlijk dat
we ons reguliere beleid – bijvoorbeeld dat inzake het evalueren van ondersteuningsplannen, de
medicatiepraktijk en het melden van incidenten – consequent moeten blijven uitvoeren. Dat is een opgave
voor ons allemaal, van begeleider tot bestuurder. Op vier gebieden zien we in de cijfers die uit deze meting
KKGz pijler 2A 2015 naar voren komen verbetermogelijkheden voor beleid en praktijk:
- Daar waar cliënten een risico lopen als dader of slachtoffer van seksueel misbruik zullen we in het
ondersteuningsplan met meer nadruk aandacht moeten besteden aan maatregelen om dat risico te
verminderen (of moeten uitleggen waarom we alles afwegende met de cliënt of zijn
vertegenwoordiger tot de conclusie zijn gekomen dat dergelijke maatregelen redelijkerwijs niet te
nemen zijn);
- Als (er een vermoeden bestaat dat) een cliënt met epilepsie kampt, moeten we ons expliciet
afvragen of het gebruik van de aanvalskalender is aangewezen en dat dan ook vastleggen in het
ondersteuningsplan;
- We zullen ons beleid om mogelijke problemen rond hun visus bij onze cliënten zo snel mogelijk te
onderkennen en daarop passend te handelen moeten aanscherpen en onze praktijk daarop moeten
aanpassen;
- Datzelfde geldt voor het beleid rond het signaleren en onderzoeken van mogelijke problemen met
het gehoor van cliënten.
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Vrijwilligers en hun bijdrage
In de dialoog met de cliënt zijn rechtstreeks of indirect ook zo’n 1700 vrijwilligers betrokken. Wij zijn blij met
de toegevoegde waarde die zij leveren en willen dat zij zich gewaardeerd voelen en ‘opgenomen’ in onze
gemeenschap. Uit vrijwilligerstevredenheidsonderzoek blijkt dat zij hun werk en ons gemiddeld het cijfer 8
toedichten. Een kleine minderheid van hen geeft aan enigerlei vorm van deskundigheidsbevordering of
intervisie op prijs te stellen. We beschikken over een uitgebreid aanbod van scholing, waarvan ook
vrijwilligers gebruik kunnen maken, maar beseffen dat dit niet altijd inspeelt op hun specifieke wensen en
omstandigheden. In de komende jaren zullen we daarom op maat voor hen een scala aan activiteiten op het
gebied van toerusting ontwikkelen.
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. Terdege realiseren we ons dat we 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 acteren. In de praktijk is de ideaaltypische situatie
van de ‘betrokken verwant’ die met ons ‘in de driehoek’ aan de kwaliteit van bestaan van de cliënt werkt
soms ver te zoeken. Van sommige verwanten vragen wij ons af of zij echt het belang van de cliënt willen
dienen. Soms krijgen we er met de verwant een cliënt bij, die om onevenredig veel aandacht vraagt. Het zou
niet gek zijn als de wetgever – gegeven zijn ontembare regelzucht - ook eens normen voor ‘goed
verwantschap’ zou formuleren!
Borging en cultuur
Als aan ons gevraagd wordt hoe de ‘borging van veiligheid’ plaatsvindt en hoe ‘ondersteunend’ de zorg is
aan de ‘kwaliteit van bestaan’ van cliënten, dan bekruipt ons het gevoel dat de vragensteller niet in de
werkelijke wereld leeft, maar in die van de systemen, de procedures, de veldnormen en de protocollen.
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 acteren. 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. 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. In ons meerjarenperspectief 2016-2020
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);
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 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.’
IJzer scherpt ijzer
Wij hebben belang bij tegenspraak en een kritische blik van buitenaf. In ons zorgstelsel vervullen de
Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Certificerende Instelling die ons ‘kwaliteitssysteem’ periodiek op
werkzaamheid beoordeelt daarbij een belangrijke rol. De IGZ heeft ons in het verslagjaar niet thematisch
bezocht, maar wel (voor de eerste maal in onze historie) één onverwacht bezoek gebracht. De rapportage
die we over dit bezoek ontvangen is onder meer gepubliceerd op onze website. Specifiek voor de betrokken
locatie bevat de rapportage enkele verbeterpunten, waaraan nu uitvoering wordt gegeven. Die betreffen
met name (het onderhouden van) de expertise van de medewerkers en het vastleggen van de realisatie van
doelen. Als we bezocht zijn door een ‘mystery guest’ is ons dat niet opgevallen.
Er zijn in de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 drie meldingen aan de Inspectie gedaan: één met
betrekking tot het vermoeden van seksueel misbruik van een cliënt door een andere cliënt, één met
betrekking tot het door verstikking overlijden van een cliënt en één inzake een ongeval dat voor de cliënt
ernstige consequenties heeft. Na kennisneming van onze rapportages daarover heeft de Inspectie ons
bericht dat zij deze meldingen als afgesloten beschouwt.
In september 2016 verleenden drie van onze cliënten, twee vertegenwoordigers en drie medewerkers
medewerking aan een onderzoek dat de IGZ op verzoek van staatssecretaris Van Rijn van VWS uitvoert naar
de wijze waarop wij de cliënt en zijn netwerk betrekken bij de zorg. We hebben ons nogal verbaasd over de
wijze waarop dit onderzoek werd aangekondigd, voorbereid en (qua methodologie) uitgevoerd. Omdat we
nog in afwachting zijn van de rapportage laten we het bij deze opmerking.
Sinds 7 januari 2007 beschikt de Gemiva-SVG Groep over het certificaat dat past bij het normenstelsel van
de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorg. De certificerende instelling LRQA heeft ons in december 2013
opnieuw voorgedragen voor het HKZ certificaat 2008, na een hercertificatietraject van 15 mandagen. Op 7
januari 2014 hebben wij voor de tweede keer het HKZ certificaat 2008 ontvangen. Een van de
constateringen is de volgende:
Gemiva heeft een oorspronkelijke, authentieke cultuur waarin verbinding, betrokkenheid en
ontmoeting de basis zijn voor “mee doen”.
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.
In de tweede helft van 2015 hebben onze interne auditteams over één thema een waarderende audit
uitgevoerd: de uitvoering van het medicatiebeleid. Daartoe zijn 20 locaties en het Centrum Kennis en Leren
geaudit. Als algemene conclusie kunnen we stellen dat op papier onze procedure helder vastgelegd is. Een
algemeen verbeterpunt betreft het werken met de Vilans protocollen met betrekking tot de voorbehouden
en risicovolle handelingen. Daarnaast vragen de auditteams aandacht voor de inhoud en frequentie van de
medicatiecursus. Helder komt naar voren dat het bezoek van een auditteam bewerkstelligt dat men op de
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locatie voorafgaand aan het bezoek expliciet stil staat bij de vraag ‘hoe doen we het nu?’. In sommige
gevallen hebben medewerkers en locatiemanagers hun verbeteracties al klaar liggen voor het auditteam.
De Raad van Bestuur heeft op basis hiervan besloten om jaarlijks locaties waar sprake is van
medicatiegebruik van cliënten te laten bezoeken voor een waarderende audit. Dit met het doel dit
risicovolle proces blijvend te monitoren. Momenteel (tweede helft 2016) voeren we vier audits uit:
medicatieproces, ontwikkeling medewerkers, teamreflectie en medezeggenschap cliënten.
In de eerste helft van 2016 is LRQA op bezoek geweest voor het gebruikelijke halfjaarlijkse
surveillancebezoek.
In het verslag n.a.v. het bezoek van Lloyd’s Register staan de volgende punten vermeld:
Continu verbeteren
 De organisatie is in staat om te voldoen aan de eisen die door de cliënten, hun belanghebbenden en
wet- en regelgeving worden gesteld.
 De organisatie werkt aan de realisatie van haar beleid, doelstellingen en relevante prestatie indicatoren
zoals die onder andere zijn vastgelegd in de regioplannen.
 Business risico’s worden zodanig afgedekt dat de organisatie in staat is om ononderbroken levering van
producten en diensten te garanderen.
 Het managementsysteem genereert zinvolle en betrouwbare informatie die het management in staat
stelt op feiten gebaseerde beslissingen te nemen.
 Positieve punten van de bedrijfsvoering en voorbeelden van klantgerichte verbeteringen zijn:
o De deelname aan de proeftuinen voor het nieuwe kwaliteitskader voor de GZ-sector, een
thema dat goed bekend is bij de medewerkers;
o Een zeer sterke cliëntgerichte houding bij professionals;
o Inrichting van een strategiegroep software;
o Hantering van het uitgangspunt ‘Nee, tenzij’ in het kader van de nieuwe wet drang&dwang
Aandachtgebieden voor het senior management:
 Monitoring van de implementatie van het nieuwe systeem van ontwikkelgesprekken.
 Er kan nog een verbeterslag gemaakt worden in het SMART formuleren van de doelstellingen in de
regioplannen. Daarnaast is het de vraag of doelstellingen en resultaten van locaties nog voldoende
gemonitord kunnen worden nu zij geen eigen jaarplannen meer hoeven te maken.
 Het systematisch toepassen van PRI’s op veranderende processen.
 Er is veel kennis aanwezig bij professionals maar men vindt het lastig om te benoemen volgens welke
methodieken er gewerkt wordt
Na de zomer zijn de voorbereidingen gestart voor het traject dat tot hercertificatie moet leiden. We vinden
de onafhankelijke maar constructieve toets van LRQA niet alleen vanwege het certificaat van belang, maar
herkennen in hun methodiek en hun medewerkers ook de authentieke wil te stimuleren en te waarderen
wat goed gaat en op te pakken wat beter kan.
Documentatie
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
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dat is voor de gebruikers op de locaties niet altijd even gebruiksvriendelijk. Dat draagt niet bij aan een
adequate toepassing in de praktijk. Daarom werken we aan een ‘vertaalslag’ met het doel om informatie zo
gericht en toegankelijk mogelijk aan te bieden. 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.
Inmiddels beschikken we over ruim 100 themapagina’s die niet alleen beleid omschrijven maar ook kennis
aanreiken aan medewerkers, bijvoorbeeld over een onderwerp als autisme. In toenemende mate weten
medewerkers de informatie op de themapagina’s te vinden. Een redacteur met veel zicht op de werkpraktijk
van medewerkers herziet en schrijft themapagina’s en levert een bijdrage aan het omzetten van alle
informatie op het huidige intranet naar de nieuwe website – met een sterk verbeterde functionaliteit - die
we in het najaar van 2016 in gebruik willen nemen.
4. Bekwame, betrokken en bevlogen teams
De Gemiva-SVG Groep telde op 30 juni 2016 3153 medewerkers. We rekenen daarin de medewerkers die
op basis van een jaarurencontract (in het algemeen op tijdelijke basis) voor ons werkzaam zijn mee.
- Onze personeelsformatie beloopt op die datum 1.797 fte;
- De verdeling vrouw/man in fte is 81%/19%;
- 79% van de formatie is werkzaam in de directe zorgverlening (begeleidend; paramedisch);
(benchmark: 73%)
- 12% vervult een ondersteunende/facilitaire rol (benchmark: 9%);
- 8% wordt gevuld met leidinggevende functies (benchmark: 16% );
- De gemiddelde deeltijdfactor is 0,53 (benchmark: 0,51);
- De gemiddelde leeftijd is 42,6 jaar (benchmark: 41,3);
- Het aandeel 50+ op persoonsniveau is 36,1% (benchmark: 33,7)
De benchmark is ontleend aan een onderzoek van Care2Care op basis van de zogenaamde
ArbeidsmarktPrestatieKaart (2016).
Betrokkenheid en bevlogenheid
Hoe meet je bekwaamheid, betrokkenheid en bevlogenheid? Voor deze laatste twee invalshoeken doen we
traditioneel een beroep op het meetinstrumentarium van Effectory. Ons meest recente
medewerkerstevredenheidsonderzoek dateert van 2014. Toen voerden we voor de derde maal een
onderzoek naar medewerkertevredenheid uit volgens de methodiek van Effectory. We hebben in overleg
met de Ondernemingsraad gekozen voor het Verbeteronderzoek. Deze onderzoeksmethode biedt elke
medewerker de mogelijkheid om naast het beantwoorden van vragen over de eigen ervaringen met het
werk en de werksituatie ook trots- en verbeterpunten op teamniveau en organisatieniveau aan te dragen.
Om zo effectief mogelijk van de resultaten gebruik te kunnen maken, stelden we de onderzoeksgroepen
zoveel mogelijk op teamniveau vast. De respons beliep 71,5. Begin 2015 zijn de resultaten van het
Verbeteronderzoek beschikbaar gesteld aan alle leidinggevenden met het verzoek dit te bespreken in hun
teams en verbeteracties te formuleren als daar aanleiding toe is. Het uitvoeren van een dergelijk onderzoek
heeft immers pas zin als je met elkaar betekenis aan de uitkomsten geeft en samen de prioriteiten bij het
ondernemen van acties ter verbetering bepaalt.
In 2015 hebben de locatiemanagers naar aanleiding van de besprekingen van de resultaten een plan van
aanpak opgesteld. Onze kwaliteitsmedewerkster heeft op grond van deze plannen een rapport geschreven
dat besproken is met de Ondernemingsraad. De algemene tevredenheid over de drie metingen laat de
volgende trend zien: van 7,2 in 2010 naar 7,4 in 2012 naar 7,3 in 2014. Dat valt ons alleszins mee want door
het overheidsbeleid rond de langdurige zorg zijn het onzekere tijden voor mensen die in onze branche
werken. Alle organisaties voor gehandicaptenzorg samen scoren een 7,4 op algemene tevredenheid van hun
medewerkers.
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Ook de trends ten aanzien van de betrokkenheid (van 7,1 naar 7,9 naar 7,8), de bevlogenheid (van 6,1 naar
7,7 naar 7,7) en de klantgerichtheid (van 7,3 naar 7,6 naar 7,3) kunnen we gezien de context waarbinnen
het onderzoek plaatsgevonden heeft positief duiden. Voor een samenvatting van het rapport verwijzen wij
naar onze website. In het najaar van 2016 herhalen we deze medewerkersraadpleging. Met onze
Ondernemingsraad hebben we afgesproken dat we dan in het bijzonder zullen vragen naar de ervaringen
met ‘de overdracht’, ‘het ontwikkelgesprek’ en ‘pesten op het werk’.
Op basis van het uitgevoerde onderzoek hebben we geen algemene verbeteracties op stichtingsniveau
geformuleerd. We vinden dat teams die verbeteracties bij zichzelf moeten zoeken. Als zij dan een beroep
doen op faciliteiten die we op stichtingsniveau kunnen bieden of organiseren, dan is dat altijd
bespreekbaar. Wel hebben we geïnventariseerd waar er ten aanzien van de tevredenheid over de
leidinggevende sprake was van een 6 of lager. In overleg met de regiodirecteuren is met de betrokken
locatiemanagers geïnventariseerd hoe deze resultaten te duiden en is een plan van aanpak geformuleerd
om dit met de betrokken teams op te pakken. Met ondersteuning van Effectory hebben de Raad van
Bestuur, de manager PO&O, een vertegenwoordiging van locatiemanagers, een vertegenwoordiging van
persoonlijk begeleiders en de stafmedewerker kwaliteit in een workshop de twee belangrijkste thema’s
voor organisatieontwikkeling geïdentificeerd. Dat zijn – niet helemaal verrassend Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid & initiatief en Cliëntgerichtheid. We hebben deze thema’s
nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling van ons Meerjarenperspectief 2016-2020.
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 wijze 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 leveren aan de kwaliteit van
hun bestaan, dan moeten we natuurlijk investeren in de kennis, vaardigheden en attitude 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.
Vanuit onze waarden vinden we dat de medewerker in grote mate zelf verantwoordelijk is voor zijn
ontwikkeling. De rol van de organisatie is aan de ene kant duidelijke inhoudelijke kaders schetsen waaraan
voldaan moet worden en aan de andere kant medewerkers faciliteren.
Onze ervaring tot nu toe is dat medewerkers de verantwoordelijkheid die wij hen toedenken niet als
vanzelfsprekend oppakken. Ongetwijfeld heeft dat te maken met werkdruk en de turbulenties die de
Hervorming Langdurige Zorg met zich meebracht en nog steeds brengt. Anderhalf jaar gelden hebben we de
methodiek van de ontwikkelgesprekken geïntroduceerd. De gedachte erachter is dat niet de manager bij de
medewerker diens functioneren via een functioneringsgesprek aankaart, maar dat de medewerker zich
bezint op zijn ontwikkelmogelijkheden, daar ook aan collega’s reflectie op vraagt en zo op basis van een
zelfevaluatie met de leidinggevende in gesprek gaat over de richting en de benodigde faciliteiten. ‘Eigen
regie’ dus. Een peiling wijst uit dat nu we 18 maanden verder zijn 44% van de medewerkers zo’n
ontwikkelgesprek heeft voorbereid en gevoerd. In krap de helft van de gevallen ging het initiatief primair
van de medewerker uit. Van de betrokken medewerkers weten we dat bijna tweederde deel ook gebruik
heeft gemaakt van de mogelijkheden om hun collega’s online te bevragen via het instrument
competentiespiegel. Onze insteek is dat we stug moeten volhouden en medewerkers blijven aansporen om
tijd te nemen voor reflectie op het eigen functioneren en ontwikkelperspectief, al dan niet met
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gebruikmaking van digitale hulpmiddelen. Dat 44% dat al heeft gedaan kun je ook als inspirerend duiden
(het glas is niet halfleeg maar halfvol!)
In het afgelopen jaar zijn er, naast de scholingen die locaties zelf organiseren, ruim 700 scholingen door het
Centrum Kennis en leren aan 4316 medewerkers aangeboden. Scholingen die door de organisatie als
verplicht worden bestempeld en scholingen op vraag van regio’s, locaties en vragen van individuele
medewerkers. Deze scholingen zijn grofweg in een aantal categorieën in te delen:
1. Voorbehouden- en risicovolle handelingen/epilepsie/medicatie.
2. Bedrijfshulpverlening/EHBO/Machineveiligheid.
3. Scholing op doelgroepen aan de hand van vijf zorgprogramma’s: niet aangeboren hersenletsel,
ouderen, kind en gezin, ernstig meervoudig gehandicapt en moeilijk verstaanbaar gedrag. Voor deze
laatste doelgroep hebben we een uitgebreid traineeship ontwikkeld.
4. Digitalisering: nagenoeg alle medewerkers , leidinggevenden en ondersteuners van het primair
proces zijn geschoold in het digitaal rapporteren, agendabeheer, overdracht en opstellen van
ondersteuningplannen .
5. Ondersteunende vaardigheden: presenteren kun je leren, oplossingsgericht werken, participeren
kun je leren, ‘Dit vind ik ervan!’ ( objectief leren vragen naar ervaringen van cliënten en hun
vertegenwoordigers), gesprekstechnieken, methodisch werken, methodisch opleiden, totale
communicatie, gebarentaal, werkbegeleiding, Veilig Verder, begeleiden achter de voordeur, elke
dag je hoofd en inbox leeg, adviseren met effect.
6. Attitude: Gentle Teaching, je rol als persoonlijk begeleider.
7. Overig: nachtzorg op maat, competentieprofielen, reflectiebijeenkomsten.
De onder 7 genoemde reflectiebijeenkomsten maken deel uit van de aanpak die we in het kader van de
proeftuin ‘nieuw KKGz’ uitproberen. Daarom gaan we daar in deze rapportage uitgebreid op in.
Teamreflectie
Teamreflectie is een middel om te kijken hoe we onszelf op het heel concrete niveau van het ‘kennen van
de cliënt’ nog kunnen verbeteren. Om medewerkers te helpen hierbij stil te staan, is de Handreiking
Teamreflectie gemaakt. Medewerkers gaan met elkaar in gesprek over hun cliënten met als kernvragen:
leidt deze cliënt het leven dat hij zich wenst, wat ervaart hij als kwaliteit van bestaan en hoe draagt onze
professionele ondersteuning daaraan bij. De Handreiking Teamreflectie bestaat uit 5 stappen:
1. De cliënt in beeld
2. Ik als professional en deze cliënt
3. Teamreflectie en verder kijken
4. Zoek de overeenkomsten en de verschillen
5. Conclusies en verbeterpunten
Voor dit verslag is gekeken naar de samenvattingen die de medewerkers hebben ingeleverd van hun
gesprekken, en dan met name naar stap 5.
Thema’s
De locaties hebben elk een eigen focus. Die hangt onder andere af van het soort locatie en het soort
dienstverlening. Zo is het moeilijk de zorg van ambulante dienstverleners te vergelijken met die van
medewerkers van een kinderdagcentrum. Desondanks komen dezelfde onderwerpen steeds terug. Uit elk
reflectieverslag komt een thema naar voren dat door dat team erg belangrijk wordt gevonden. Deze
thema’s blijken erg overeen te komen:
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Zoals duidelijk te zien is, hechten de teams veel waarde aan goede communicatie. Daarnaast wordt het
bevorderen van de zelfstandigheid van cliënten veel genoemd. Ook het vergroten van kennis, bijvoorbeeld
over specifieke ziektebeelden, het creëren van rust en structuur voor bewoners en medewerkers, het
vergroten van het sociale netwerk van cliënten en het goed plannen van zorg (met bijvoorbeeld het
ondersteuningsplan) komen meerdere keren voor.
Omdat communicatie en zelfstandigheid de twee meest genoemde thema’s zijn, worden die hieronder
uitgebreider besproken. Daarna volgt een bespreking van de opmerkingen over de reflectie zelf, en wat
medewerkers daarvan vonden.
Communicatie
Veel teams leggen bij hun verbeterpunten de nadruk op communicatie. Daarbij worden veel verschillende
voorbeelden genoemd. Sommige teams accentueren een betere communicatie binnen het team, anderen
vragen aandacht voor het beter begrijpen van cliënten en weer anderen benadrukken dat er meer tijd moet
worden uitgetrokken over het overleggen met ouders of andere betrokkenen.
“Als het gaat om samenwerking en communicatie binnen het team kan er beter worden gecommuniceerd
over waarom bepaalde doelen door PB’ers zijn vastgesteld.”
Terugkerende thema’s zijn het doorvragen bij cliënten (in plaats van zelf aannames doen over wat hij of zij
wil) en het overleggen en afstemmen met collega’s. Ook zijn er teams die aangeven behoefte te hebben aan
meer algemene overlegmomenten, zoals de reflecties. Er wordt wel aangegeven dat hier vaak weinig tijd
voor is.
“Het feedback vragen en geven naar elkaar wordt door een ieder op prijs gesteld maar tegelijkertijd wordt
door een ieder geconstateerd dat dit te weinig gebeurt.”

17

Nog een terugkerend verbeterpunt is het durven geven en ontvangen van feedback. Veel medewerkers
hebben wel behoefte aan meer input, maar vinden het lastig elkaar op fouten aan te spreken. Sommige
teams hebben daarom al plannen voor teambuilding ontwikkeld, die voor een sfeer moeten zorgen waarin
iedereen zich veilig voelt om kritiek te geven en te ontvangen. Dat maakt het ook makkelijker collega’s meer
te betrekken bij eventuele problemen en om hulp te vragen. Ook willen diverse teams er de nadruk op
leggen dat er ook complimenten worden gegeven als een collega of een cliënt iets goed doet. Bij zowel de
communicatie met cliënten en vertegenwoordigers als die met collega’s wordt goed naar elkaar luisteren als
belangrijk verbeterpunt genoemd.
Zelfstandig
Na communicatie hebben de meeste bevindingen te maken met de zelfstandigheid van de cliënt. Het gaat
dan om het geven van meer regie aan de cliënt.
“Elke cliënt heeft het recht op regie over het eigen leven.”
We constateren dat teams in toenemende mate gedreven zijn om, indien dit niet schadelijk is voor de
veiligheid van cliënten, maatregelen af te schaffen die als vrijheidsbeperking zijn te duiden, of om cliënten
zelf zo veel mogelijk te laten kiezen, ook al gaat het maar om hele kleine dingen. Ook wordt vaker
benadrukt dat het belangrijk is de cliënt zelf de dingen te laten doen die hij of zij zelf kan, en ze niet over te
nemen, ook niet als dat makkelijker of sneller gaat. Hier zie je de transitie in actie!
Reflecteren
Aan alle teams is gevraagd om aan te geven hoe zij het werken met de reflectiemethode hebben ervaren.
De respons is hier zeer positief; veel locaties geven aan vaker zo intensief over een cliënt na te willen
denken, en dan ook tot nieuwe inzichten te komen.
"Je ziet duidelijk de passie voor het begeleiden naar boven komen."
Wel wordt er aangegeven dat er weinig tijd is voor zulke overlegmomenten. Medewerkers willen ze wel
vaker, maar geven aan niet te weten hoe ze die in moeten plannen. Veel teams nemen zich voor meer te
reflecteren, ook in het kader van betere communicatie met elkaar over de zorgvraag van cliënten, maar op
diverse locaties wordt wat berustend opgemerkt dat er eigenlijk geen tijd voor is, of dat andere dingen
meer tijd opeisen.
"Men vindt het jammer dat hier tegenwoordig nog maar weinig tijd voor is."
"Door de veranderingen in het werken zijn overlegmomenten naar de achtergrond geschoven."
Dit wil niet zeggen dat men vindt dat de reflecties te lang duren; één groep gaf zelfs aan de ingeplande twee
uur ervoor te kort te vinden.
Een aandachtspunt dat nadere overdenking verdient, is dat de reflectievragen lijken te overlappen met de
vragen uit andere methoden, zoals ‘Dit vind ik ervan!’ en de systematiek voor het ‘invullen’ van het
ondersteuningsplan. Op zichzelf is die overlapping een positief gegeven: als reflectie, de toepassing van ‘Dit
vind ik ervan!’en het opbouwen van inzichten om tot een ondersteuningsplan te komen tot congruente
beelden leiden, dan slagen we er blijkbaar in om de cliënt goed te ‘lezen’. Is die overlap er niet of minder –
of constateren we tegenstrijdigheden in de beeldvorming – dan is er alle reden om dieper te graven en ons
af te vragen hoe goed we deze cliënt nu eigenlijk kennen.
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Incidenten
Van fouten kun je leren, maar dat is bepaald geen vanzelfsprekendheid. Bij leren door te doen 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 stichtingsbrede fobocommissie stelt jaarlijks een jaarverslag op met adviezen aan de Raad van Bestuur
naar aanleiding van het totaaloverzicht van meldingen. Het totale aantal fobo- en agressiemeldingen is ten
opzichte van 2014 in 2015 met 19% toegenomen tot 12.211 meldingen. Dat zijn gemiddeld 2,7 meldingen
per cliënt. Laten we de meldingen die te maken hebben met agressie buiten beschouwing, dan gaat het om
0,7 melding per cliënt.
In vergelijking met 2011 is er sprake van een toename van het aantal meldingen met 90%. Het is echter
lastig om te achterhalen waar deze ontwikkeling op berust.
Uit gesprekken met verschillende locatiemanagers komt naar voren dat de volgende factoren een rol
kunnen spelen:
 Het inzetten op vermindering van de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen kan een
toename van het aantal voorvallen tot gevolg hebben
 Er is meer aandacht besteed aan melden en het belang van melden
 Door veranderingen in de populatie doen zich meer incidenten voor
 De veranderingen binnen de organisatie, de formatie, de werkwijzen en het aanbod leiden tot
onrust en daarmee tot incidenten
 Er worden vaker ‘incidenten van niet ernstige aard’ gemeld
 Digitaal melden is makkelijker dan – zoals voorheen - melden op papier
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De trend in de toename van het aantal meldingen
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Gebruik van de data
Om een analyse van incidenten op cliëntniveau te vergemakkelijken en meer zicht te krijgen op de
gemeenschappelijke kenmerken daarvan , zeker als er sprake is van meerdere voorvallen bij een cliënt,
maken we inmiddels meer gebruik van de mogelijkheden die de digitale registratie van meldingen biedt. Zo
kan bijvoorbeeld gedurende een periode van 2 maanden een overzicht (per cliënt of voor een groep
cliënten) gemaakt worden van: aantal voorvallen>tijdstippen waarop de voorvallen plaats vinden>plaatsen
van de voorvallen.
Medicatie
Een analyse van de meldingen rondom medicatie leert ons dat het belangrijk is om vast te leggen binnen
welk tijdsinterval de medicatie gegeven dient te worden. Dan is helder welke marges acceptabel zijn.
Medicatie binnen die marge verstrekt, hoeft niet als ‘vergeten’ gemeld te worden en het nodeloos – volgens
protocol – consulteren van een arts daarover is dan niet meer aan de orde.
Het Baxtersysteem is een goed hulpmiddel voor het houden van overzicht over en de juiste verstrekking van
medicatie. Niettemin dienen medewerkers ten allen tijde de medicatie die zij verstrekken te controleren.
Niet alleen of het juiste middel in het baxtersysteem zit, maar ook of de dosering ( mg. per medicijn/tablet)
overeenkomt met het recept. Als medewerkers per dienst helder afspreken wie verantwoordelijk is voor de
medicatieverstrekking vergroot dat het bewustzijn van deze verantwoordelijkheid en dat draagt bij aan het
voorkomen van fouten (en ‘foutmeldingen’).
Vallen
We kunnen meer nog dan nu inzetten op valpreventie. De deskundigheid daarvoor hebben we in huis.
Agressie
We constateren dat we meer discipline moeten opbrengen in het noteren van de aanleiding tot een
agressievoorval. Helpend kan zijn om melders voorbeelden aan te reiken van mogelijke aanleidingen:
veranderingen (zowel positief als negatief) in bv. groepssamenstelling, het gebouw, inrichting,
gebeurtenissen in het netwerk, veel inval, een griepje. Daar kan ook het Triaspect-model bij helpen.
Attitude en bejegening blijven daarbij terugkerende aandachtspunten.
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Leren
Het accent bij de meldingen ligt op voorvallen die niet goed verlopen zijn. In de besprekingen over
voorvallen zou het vooral ook moeten gaan over situaties waarin het wel goed verlopen is en wat daarin
geholpen heeft.
5. Het meerjarenperspectief
Strikt genomen is het schetsen van een toekomstperspectief geen onderdeel van een verslag over het nu en
het verleden. Toch vinden we het belangrijk om verleden, heden en toekomst ook in dit document met
elkaar te verbinden. We geloven in organische ontwikkeling, in de betekenis van worteling in een historie
en in sturing die zich niet primair oriënteert op doelen maar op waarden.
Eigen kracht staat voor ons voor het benutten van het gezonde verstand, voor het zoeken van de dialoog,
voor wederzijds hanteerbare afspraken en voor het ijken van ons gedrag aan de bedoeling: samen met
cliënten het gewone leven mogelijk maken, herstellen of dichterbij brengen. En dus bedwingen we de
instinctieve neiging om problemen aan te pakken – of te voorkomen – met nog meer protocollen,
richtlijnen, verantwoording en bureaucratie. Opgave nummer 1 – vooral voor ons als bestuurders, managers
en medezeggenschapsorganen – is dus om die reflex beter te bedwingen. Dat is nodig als we geloofwaardig
met de andere opgaven aan de slag willen gaan.
Opgave nummer 2 – en die raakt ons allemaal, ook cliënten – is tijd maken voor reflectie. Tijd ook voor het
vertellen van en luisteren naar verhalen over onze successen en over de mislukkingen. Tijd dus voor
betekenisgeving en inspiratie. Dat lijkt misschien tegenstrijdig met de bedoeling om het gewone leven voor
en met cliënten dichterbij te brengen. Maar zo ervaren wij dat niet. Als we niet samen serieus en
oplossingsgericht nadenken over onze praktijk, dan zullen routine en angst - om de cliënt tekort te doen of
onze opdrachtgevers, toetsers en financiers te ontrieven - ons steeds meer van de bedoeling afhouden. De
werkdruk en het gevoel om – zeker als de middelen die de samenleving ons verschaft afnemen – tegen de
bierkaai te vechten gaan verlammend werken. De kloof tussen systeem- en leefwereld wordt groter. Dat zal
als het aan ons ligt niet gebeuren en dus maken we tijd voor reflectie. Wel op een slimme manier en zo dat
we die tijd ook vruchtbaar en in dienst van de bedoeling gebruiken.
Het klinkt zo eenvoudig: reflecteren en verhalen vertellen. Om onszelf daarmee te raken is meer nodig dan
simpelweg beginnen. Reflecteren doe je uiteindelijk niet in je eentje en verhalen behoeven een publiek.
Binnen onze organisatie is het team – vanaf dat van de locatie of de werkeenheid tot aan de Gemiva Tafel,
de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht – de logische plaats om de reflectie op waarden en praktijken
en het daarover vertellen aan toe te vertrouwen. Daar willen we teams en hun managers ook op maat
begeleiding en ondersteuning in aanbieden. Dat organiseren is opgave nummer 3. Graag doen we een
beroep op ondernemerschap en zelfwerkzaamheid. Dat doet niets af aan de voorwaarden die elk team
nodig heeft om steeds zinvol over de bedoeling in gesprek te gaan en dan het onderscheid te maken tussen
wat belangrijk is en wat niet. Zo moet die investering ook gaan renderen: we kiezen bewust wat we (blijven)
doen en ook waar we mee stoppen of wat we anders gaan organiseren.
We zijn blij met de vele positieve beelden die van de Gemiva-SVG Groep in omloop zijn. De Canvasbijeenkomsten die we in 2015 organiseerden, leverden hartverwarmende kwalificaties op. Maar als er één
stevig kritiekpunt uit deze gesprekken naar voren kwam – en we horen het niet voor het eerst – dan is dat
dat we binnen onze organisatie erg vriendelijk voor elkaar zijn, de confrontatie uit de weg gaan en
klaarblijkelijk disfunctioneren veel te lang tolereren. Zogenaamde zorgvuldigheid, angst of goede
bedoelingen zijn te vaak een excuus om ons tekortschieten met onvoldoende daadkracht aan te pakken.
Daarin moeten we ons echt verbeteren en dat begint met een heldere aan- en bespreekcultuur. Maar ook
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aanspreken (feedback geven, je observaties delen, het ongemakkelijke gesprek voeren) en aangesproken
worden – of wellicht beter: je durven te laten aanspreken – vragen om een attitude die je niet met een
pennenstreek verordonneert. Opgave 4 is dus om daaraan met elkaar te werken, waarbij een verknoping
met het ‘toerusten’ tot het vertellen van verhalen en het organiseren van reflectie voor de hand ligt.
Waar dat dan ‘afrekenbaar’ toe moet leiden? Dit is ons antwoord: in 2020
-

-

-

-

-

-

is het met regelmaat voeren van het gesprek over ‘de bedoeling’ op individueel niveau met elke
cliënt een vanzelfsprekend onderdeel van onze werkwijze;
levert elke cliënt een bijdrage – ook als die zich door bescheidenheid kenmerkt - aan de samenleving
waarover hij ‘thuis’ met trots vertelt (of non-verbaal laat blijken dat hij er blij mee is) en waarin een
beroep op zijn persoonlijke talent – en de ontwikkeling daarvan – wordt gedaan;
heeft elke verblijfscliënt bij ons een veilige woonplek, waar hij met plezier verblijft en een reële
keuzemogelijkheid om alleen of samen met anderen (cliënten en/of derden) de avondmaaltijd te
eten;
kan elke cliënt die dat wil – of zijn vertegenwoordiger – digitaal met zijn persoonlijk begeleider
communiceren over zijn ondersteuning, inclusief inzage in de relevante onderdelen van zijn
electronische dossier;
wordt geen cliënt van ons meer geconfronteerd met vrijheidsbeperkende maatregelen a la de Bopz
of de Wet zorg en dwang;
voelt elke vrijwilliger zich een gerespecteerd en gewaardeerd deel van de sociale structuur van de
locatie waaraan hij zich heeft willen verbinden;
kan elke medewerker desgevraagd kort, bondig en overtuigend uitleggen wat zij of hij voor de cliënt
betekent;
ervaart elke medewerker de ruimte en de aanmoediging om verantwoordelijkheid te nemen voor
het eigen werk, het reilen en zeilen van de eigen locatie, de kwaliteit van het team en de eigen
professionele ontwikkeling – en wordt daarop ook aangesproken;
is elke medewerker een actieve en geïnformeerde gebruiker van ons intranet en de via dat intranet
toegankelijke themapagina’s, instructiefilmpjes, interactieve fora en andere communicatieve
faciliteiten;
hebben alle managers en bestuurders het idee van dienend leiderschap op een voor medewerkers
herkenbare en aanspreekbare manier in hun gedragsrepertoire verwerkt;
hebben we samen – cliënten, medewerkers, leidinggevenden, bestuurders de ecologische
voetafdruk van de Gemiva-SVG Groep ten opzichte van 2015 met 20% teruggebracht;
is ons verzuim, ondanks de stijging van de gemiddelde leeftijd van ons medewerkersbestand, stabiel
op 3,5%;
realiseren we nog steeds een duurzaam positief verschil tussen opbrengsten en kosten dat ons in
staat stelt om tegen normale condities geldmiddelen voor onze bedrijfsvoering en onze
investeringen bij banken en op de kapitaalmarkt aan te trekken.
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Ten slotte
We schrijven 2016. 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 terdege van bewust.
Tegelijkertijd beseffen we meer en meer dat we daarin ook selectief moeten zijn. We stoppen met het
baseren van beleid op incidenten, zonder de tijd te nemen voor reflectie, het scheppen van draagvlak,
aandacht voor de implementatie en een deugdelijke prioritering. Want dat geeft wel de illusie van
beheersing, maar tast het werkplezier aan, werkt vervreemding in de hand, schept een schijnwereld van
veronderstelde zekerheden en is 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 Kwaliteitsrapport 2016 kijken dan zien we ook gebieden waarop het beter kan. We noemen er een
aantal:
- Het ‘gewoon’ bijhouden van de cyclus ‘do check do’ rond de individuele cliënt blijft een lastige
opgave. Ondersteuningsplannen zijn nog te vaak niet geactualiseerd. Het gesprek met de cliënt en
haar vertegenwoordiger daarover – en dus over wat voor haar van wezenlijke betekenis in haar
leven is - komt nogal eens in de verdrukking. De methodiek ‘Dit vind ik ervan!’ wordt niet in de volle
breedte van onze organisatie door medewerkers gedragen. Omdat we de onderliggende visie
onvoldoende hebben doorgesproken en ‘verinnerlijkt’, door tijdsdruk of omdat het belang
onvoldoende tussen onze oren zit, geven we er niet de vereiste prioriteit aan. Terwijl het toch de
kern van ons werk is. We worstelen met de opgave het op dat gebied beter te doen;
- Medezeggenschapsorganen hebben niet altijd het gevoel dat zij er toe doen. Verwachtingen over en
weer zijn soms onvoldoende helder of blijven onbesproken. We willen geen rituele dansen en
verplichte nummers. De zoektocht naar ‘wat werkt’ moeten we samen doorlopen. Zouden we meer
kunnen leren van de positieve ervaringen binnen- en buitenshuis, die er ook zijn?
- We melden veel incidenten. Te veel om ze allemaal goed te analyseren. Dat is in veel gevallen ook
niet nodig, maar hoe kunnen we in processen van verbeteren en verantwoorden beter gebruik
maken van dit ‘systeem’, dat er immers niet is om administratieve lasten te veroorzaken, maar om
de kwaliteit van de zorg en de ondersteuning te verbeteren?
- In de dagelijkse zorgpraktijk en de relatie met de cliënt en waar het gaat om het persoonlijk en als
team functioneren van medewerkers willen we reflectie bevorderen: sta stil bij wat je doet, waarom
je het doet, wat er goed gaat en wat je kunt leren. Heb het daarover! De dagelijkse werkelijkheid is
echter weerbarstig. Voor een doener gaat het werk altijd voor. Dat is op zich correct, maar soms
zitten we onszelf in de weg door geen tijd te nemen voor beschouwing en dialoog over ‘de
bedoeling’.
We komen er niet met decreteren dat dit anders moet. Het gaat er juist om onze innerlijke motivatie om
voort te bouwen op het goede en te leren van wat beter kan te voeden. 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 ook met dit Kwaliteitsrapport in het kader van de
‘Proeftuin nieuw KKGz’ vast.
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Bijlagen:

1. Opzet ondersteuningsplan
2. Dit vind ik ervan! Analyse 2016
3. Het ondersteuningsplan van de Gemiva-SVG Groep
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Bijlage 1

25

Bijlage 2

Dit vind ik ervan!
Analyse 2016
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Samenvatting
Inleiding
Vergelijking
Cliënten
○ Algemeen
○ Lijf
○ Meedoen
○ Familie
Vertegenwoordigers
○ Algemeen
○ Lijf
○ Meedoen
○ Gevoel
Opvallend
Aanbevelingen
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Inleiding
‘Dit vind ik ervan!’ – hierna: Dvie! - is een methode die door de Gemiva-SVG Groep gebruikt wordt om de
ervaringen van cliënten te meten als onderdeel van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. De methode is
gekozen in samenspraak met de Centrale Medezeggenschaps Raad, en de informatie die eruit naar voren
komt wordt onder andere gebruikt bij het maken van het ondersteuningsplan van cliënten en bij het
bepalen wat er binnen de organisatie nog verbeterd kan worden.
Deze analyse bekijkt de resultaten van Dvie!, vat deze samen en wijst op de verschillen tussen de
antwoorden door de cliënten en die door de vertegenwoordigers.
Vergelijking
Bij het verzamelen van antwoorden Dvie! zijn twee vragenlijsten gebruikt. In de eerste plaats is er een
vragenlijst voor de cliënten, die peilt hoe zij de zorg ervaren. De tweede vragenlijst is bijna exact hetzelfde,
maar gericht op de vertegenwoordigers, en vraagt hoe zij denken dat de cliënt de zorg ervaart.
Dvie! is opgesplitst in 10 verschillende thema’s. Binnen deze thema’s worden verschillende vragen gesteld,
waarna een algehele beoordeling van de categorie wordt gegeven. Ook wordt er per categorie gevraagd of
verandering hier gewenst is, en wordt er gevraagd welke categorieën het belangrijkste worden gevonden.
De 10 categorieën zijn:
- Gevoel hoe het gaat, tevredenheid, gekend voelen, omgaan met emoties
- Lijf
gezondheid, uiterlijk, eten en drinken, bewegen, verzorging
- Familie gezin, contact met familie, betekenis van familie
- Vrienden
vriendschappen, contacten met anderen, liefde en relaties
- Meedoen
contact in de buurt, op pad gaan, participatie, iets voor anderen doen
- Hulp
betrouwbaar, luisteren, omgang, behandeling, vakmanschap
- Huis
huishouden, bezittingen, geld
- Doen
werk/dagbesteding, school, vrije tijd, leren
- Kiezen
keuzes maken, invloed hebben
- Veilig voelen veilig voelen in huis/de buurt, brandveiligheid
Cliënten en vertegenwoordigers vinden dezelfde categorieën het belangrijkste, maar de nadruk verschilt.
Cliënten

2135

Vertegenwoordigers

644

1. Familie

958

1. Gevoel

322

2. Lijf

690

2. Lijf

317

3. Gevoel

677

3. Veilig

312

4. Veilig

586

4. Familie

221

5. Doen

584

5. Doen

194

Aantal respondenten dat aangeeft een categorie bijzonder belangrijk te vinden: top 5
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De respondenten kunnen de categorieën beoordelen als ‘top!’, ‘goed’, ‘matig’ of ‘slecht’. Ook kan men
ervoor kiezen geen antwoord te geven. In alle gevallen beoordeelt tussen de 60 en de 80% van de
respondenten een categorie als goed. Dit geldt zowel voor de cliënten als de vertegenwoordigers.
Hierdoor valt het des te meer op als een categorie hoog scoort op ‘top!’ of ‘slecht’.
Top Cliënt

Top Vert.

Slecht Cliënt

Slecht Vert.

Familie

19%

Familie

18%

Meedoen

6%

Meedoen

7%

Huis

15%

Huis

11%

Lijf

5%

Vrienden

6%

Veilig

12%

Hulp/Doen

9%

Familie

5%

Kiezen

5%

Top 3 ‘top!’ en ‘slecht’ beoordeelde categorieën door cliënten en vertegenwoordigers
Bij de vraag of er bij deze categorie verandering gewenst is, geven de cliënten en de vertegenwoordigers
dezelfde antwoorden. Beide groepen vinden verandering bij Lijf het belangrijkste, met Doen op de tweede
plaats en Gevoel op de derde.
In deze analyse zijn zowel de beoordelingen als de opmerkingen van de cliënten en vertegenwoordigers bij
de categorieën meegenomen. Hieronder worden per groep de meest opvallende categorieën besproken.
Cliënten
Algemeen
De antwoorden van de cliënten zijn vaak gegeven door de cliënt en een medewerker samen, omdat veel
cliënten moeite hebben zich uit te drukken. Sommige cliënten geven daarom aan het veel onderwerpen en
moeilijke vragen te vinden. Anderen vinden het juist een leuk gesprek (“volgend jaar weer?”) of vullen de
vragenlijst vrijwel zelfstandig in. De medewerkers hebben training gekregen om te voorkomen dat de
cliënten door de afhankelijkheidsrelatie met hun begeleiders sociaal wenselijke antwoorden geven, en om
de antwoorden van de cliënten zo objectief mogelijk weer te geven.
Veel cliënten gebruiken de ruimte voor opmerkingen om een wens in te vullen. Wensen van cliënten staan
vaak los van hun zorg: dan wordt er bijvoorbeeld aangegeven dat iemand graag een caravan zou hebben,
een driewieler of een vakantie naar Turkije. Andere wensen kunnen misschien wel opgepakt worden door
de locaties; bijvoorbeeld vaker op pad gaan, meer sporten, leren vrije tijd in te plannen of met computers
om te gaan. Ook meer aandacht, vaker een gesprek met de persoonlijk begeleider, minder wisselingen van
personeel en een eigen vrijwilliger worden vaker genoemd.
Lijf
Cliënten geven aan de categorie ‘Lijf’ het belangrijkste veranderpunt te vinden. Van alle categorieën wordt
alleen Familie als belangrijker beoordeeld, maar in die categorie is minder verandering gewenst.
De categorie Lijf is zeer divers, en omvat zowel de gezondheid en verzorging van de cliënt, als het eten en
drinken, uiterlijk, bewegen en de activiteiten in het dagelijks leven.
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Veel van de opmerkingen bij Lijf gaan over de gezondheid van de cliënt. Soms wordt daarbij aangegeven dat
de cliënt Lijf als ‘matig’ beoordeelt vanwege zijn of haar gezondheid, maar wel tevreden is over andere
aspecten van Lijf, zoals verzorging en eten en drinken. Dit geldt met name voor cliënten die qua gezondheid
achteruit gaan en gefrustreerd zijn omdat ze daar niets aan kunnen doen.
Naast de gezondheid van de cliënten gaan de opmerkingen ook over eten en drinken en over sporten. Veel
cliënten die een sport beoefenen geven aan dat ze dat erg fijn vinden om te doen. Bij het eten wordt vaak
gesproken over veranderingen in eetlust, over afvallen of worden complimenten voor de locatie neergezet
(“jullie kunnen heel goed koken en het is gezond”). Al met al lijken de cliënten veel meer met hun eigen
gezondheidstoestand en veel minder met de andere delen van de categorie bezig te zijn dan de
vertegenwoordigers.
Meedoen
Wanneer de cliënten negatief zijn over een categorie, gaat het vaak om ‘Meedoen’. Deze categorie wordt
door 6% als slecht beoordeeld. Bij ‘Meedoen’ gaat het om het contact maken in de buurt, meedoen in de
buurt, iets voor anderen doen, op pad gaan en participatie. 13% van de cliënten wenst hier verandering in
te zien.
De opmerkingen van de cliënten kun je in twee grote groepen opdelen: de ene groep heeft niet veel
contacten in de buurt, maar geeft aan daar ook geen energie voor te hebben en/of liever alleen te zijn, en
de andere groep vindt zichzelf heel sociaal en geniet van vrijwilligerswerk. Veel cliënten schrijven over hoe
zij meedoen; als koffiejuffrouw, met boodschappen doen of door te ‘zappen’ (de straat opruimen).
Daarnaast is er een kleine groep die graag een eigen vrijwilliger of maatje zou willen om de buurt mee in te
gaan, of op een andere manier meer contacten wil opdoen.
Familie
De cliënten geven aan dat familie veruit de belangrijkste categorie voor ze is. Uit de opmerkingen blijkt dat
het contact met naaste familieleden heel erg wordt gewaardeerd. Sommige cliënten geven aan hun familie
graag vaker te willen zien dan nu het geval is, maar zijn toch tevreden met het contact. Veruit de meeste
cliënten zijn blij met hun familie. Een kleine groep heeft geen contact meer, of contact dat slecht verloopt.
Ook is er een aantal cliënten dat aangeeft dat ze zich zorgen maken als ze aan familie denken, bijvoorbeeld
omdat ze niet weten wat ze zouden moeten doen als een ouder overlijdt, en daaraan denken zorgt voor
angst en onrust.
Enkele cliënten geven aan dat de medewerkers die helpen met bijvoorbeeld douchen en winkelen een soort
familie voor hen zijn.
Vertegenwoordigers
Algemeen
De vertegenwoordigers zijn kritischer bij het beantwoorden van de vragen van Dvie! Uit opmerkingen blijkt
dat dat niet altijd komt doordat er iets fout is, maar doordat er angst is dat er minder zal worden verbeterd
bij positievere antwoorden.
“Bij alle punten "verandering gewenst" is "ja" ingevuld, omdat het vanuit [cliënt] gezien altijd beter of meer
kan. Dat wil niet zeggen dat het nu slecht is. Als ik "nee" in zou vullen ben ik bang dat het geïnterpreteerd
wordt als zijnde dat er geen verbeterpunten zijn.”
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Daarnaast zijn veel vertegenwoordigers kritisch over de vragen van Dvie! Dan leveren ze de lijst niet of met
alleen “geen antwoord” in, en geven aan de vragen onzinnig of vaag te vinden. Sommige
vertegenwoordigers gaven aan de lijst niet bij hun situatie te vinden passen (met name bij de
kinderdagcentra).
Vertegenwoordigers die de lijst wel invullen, schrijven bij opmerkingen vaak dat ze blij zijn met hoe ze op de
hoogte gehouden worden over de zorg, en “complimenten voor het personeel!”.
“Het was prettig om weer eens heel uitgebreid met iemand die [cliënt] kent te praten. We zijn nu
gerustgesteld over allerlei dingen die in ons hoofd speelden en we hebben alles kunnen vragen wat in ons op
kwam.”
Terugkomende suggesties van de vertegenwoordigers gaan vooral over meer aandacht en meer (vast)
personeel. Ook zouden ze graag zien dat de cliënten vaker naar buiten gaan en meer bewegen.
Lijf
Vertegenwoordigers geven aan dat in de categorie Lijf het belangrijkste veranderpunt te vinden is. Van alle
categorieën wordt alleen Gevoel als belangrijker beoordeeld, maar in die categorie is minder verandering
gewenst.
De categorie Lijf is zeer divers en omvat zowel de gezondheid en verzorging van de cliënt als het eten en
drinken, uiterlijk, bewegen en de activiteiten in het dagelijks leven.
De opmerkingen die de vertegenwoordigers bij deze categorie hebben geplaatst, bieden wat meer
achtergrond. Zo wordt er vaak aangegeven dat voldoende beweging erg belangrijk wordt gevonden, vaak in
combinatie met het letten op het gewicht van de cliënt. Meer bewegen is de meest voorkomende wens in
de opmerkingen. Gezonde voeding wordt hierbij gewaardeerd, maar daarbij wordt zelden om verbetering
of verandering gevraagd.
Knuffelen en seksualiteit worden door vertegenwoordigers weinig besproken, al wordt er soms aangegeven
dat het gewaardeerd zou worden als cliënten hierover zouden kunnen praten met een medewerker van hun
eigen geslacht (dit met name bij mannelijke cliënten).
Ook gaan veel van de opmerkingen over de specifieke gezondheidstoestand van de cliënt, en de
aanpassingen die nodig zijn om hiermee om te gaan. Dit zorgt mogelijk voor een wat negatievere score op
Lijf als categorie: zo wordt er soms aangegeven dat Lijf als ‘matig’ is beoordeeld vanwege
gezondheidsklachten, maar dat men verder wel tevreden is over de verzorging.
Gezondheid is in deze categorie een voortdurende zorg voor de vertegenwoordigers, maar bij de
opmerkingen wordt wel vaak aangegeven dat er goed wordt omgegaan met de specifieke aandoeningen
van cliënten, maar dat de conditie een punt is om aan te werken. Meer beweging is een wens van zowel
vertegenwoordigers die verder heel positief staan tegenover de begeleiding van de cliënt, als van
vertegenwoordigers die meer verbeterpunten aandragen.
Verder wordt het verder zelfstandig worden van de cliënten erg belangrijk gevonden, op erg veel
verschillende manieren (van zelf een broekrits dicht kunnen doen tot zelfstandig boodschappen doen).
Meedoen
Wanneer de vertegenwoordigers negatief zijn over een categorie, gaat het vaak om Meedoen. Deze
categorie wordt door 7% als slecht beoordeeld. Bij Meedoen gaat het om het contact maken in de buurt,
meedoen in de buurt, iets voor anderen doen, op pad gaan en participatie. 14% van de vertegenwoordigers
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wenst hier verandering in te zien.
Een terugkerend punt bij de opmerkingen is dat cliënten het lastig vinden om (alleen) contact te maken met
onbekenden. Hierdoor is er vaak weinig contact met de buurt. Er wordt er vaak aangegeven dat cliënten
graag mee op stap gaan; boodschappen doen, bijvoorbeeld, of een stukje wandelen, maar dit niet snel
alleen zullen doen. De georganiseerde activiteiten worden daarom voor deze cliënten erg belangrijk
gevonden. Ook de vrijwilligers worden enorm gewaardeerd.
Een andere veel voorkomende opmerking is dat deze categorie niet van toepassing is, omdat het niet
aansluit bij het niveau van de betreffende cliënt. Dan wordt Meedoen al snel te zwaar voor de cliënt (of de
familie).
Voor alle cliënten lijkt te gelden dat ze aandacht en het helpen van mensen belangrijk vinden, maar zelf
geen initiatief zullen nemen. Daarom geven de vertegenwoordigers vaak aan dat dit bij de cliënten die dit
aankunnen meer gestimuleerd zou kunnen worden, door bijvoorbeeld vaker te gaan wandelen of vaker
samen boodschappen te doen.
Gevoel
De categorie Gevoel is de categorie die de vertegenwoordigers het allerbelangrijkst vinden voor de cliënt.
Onder Gevoel vallen hoe het met de cliënt gaat, of hij of zij tevreden is met zijn of haar leven, of de cliënt
zich gekend voelt en het omgaan met emoties.
In deze categorie wordt vaak aangegeven dat vertegenwoordigers het lastig vinden dit in te schatten, omdat
cliënten zelf soms niet kunnen aangeven wat er is. Dat zorgt voor frustratie bij de vertegenwoordigers.
Ouders geven vaak aan dat ze denken dat hun kind zich thuis vrijer of gelukkiger voelt, maar dat ze heel
tevreden zijn over de zorg en aandacht op de locaties (al geldt hier ook: meer is beter). Medische
aandoeningen worden vaak genoemd als oorzaak van een moeilijkere emotionele periode. Ook wordt er
aangegeven dat hoe het met de cliënt gaat sterk wisselt.
Over het algemeen zijn de vertegenwoordigers heel tevreden over hoe het gaat met het gevoel van hun
cliënt. Dat blijkt zowel uit de beoordeling (drie kwart geeft Gevoel een goed) als uit de opmerkingen.
Opvallend
Hierboven zijn de drie meest opvallende categorieën besproken; eerst voor cliënten, en daarna voor de
vertegenwoordigers. Dat wil uiteraard niet zeggen dat er verder geen opvallende resultaten of opmerkingen
waren. Deze zijn daarom hier opgenomen.
Een van de meest opvallende resultaten was dat van de 2135 cliënten en 644 vertegenwoordigers, er in
totaal maar 4 mensen waren die aangaven de categorie Vrienden belangrijk te vinden. Deze categorie
omvat vrienden en kennissen, contacten met anderen, liefde en relaties. Uit de opmerkingen blijkt dat veel
mensen deze categorie als niet relevant ervaren: er is bijvoorbeeld geen sprake van een relatie, en de
familie zorgt voor het belangrijkste sociale contact. Opvallend is dat medebewoners soms als een aparte
categorie lijken te worden gezien; dan geeft iemand aan geen vrienden en kennissen te hebben, maar wel
goed contact met een paar mensen “hier thuis”. Ook over collega’s van cliënten die een (bij)baan hebben
wordt soms op die manier een opmerking geplaatst. Het lijkt erop dat sociaal contact als belangrijker wordt
gezien dan vriendschap; zo schrijven ook de vertegenwoordigers vaak over (vrijwilligers)werk en
burenactiviteiten in deze categorie, maar zelden over specifieke vriendschappen.
Twee categorieën die door zowel cliënten als vertegenwoordigers belangrijk worden gevonden, maar hier
nog niet bekeken zijn, zijn de categorieën Veilig voelen en Doen.
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“Ik voel me hier veilig, want ik voel me thuis.”
Onder Veilig voelen vallen veilig voelen in het huis en in de buurt en brandveiligheid. Cliënten schrijven
hierbij vaak over vertrouwde personen waardoor ze niet bang zijn, of over persoonlijke angsten (donker,
onweer). Ook situaties waarin ze zich niet veilig voelen (‘s nachts op straat, bepaalde stations) worden
genoemd.
Bij de vertegenwoordigers gaat het vaak over bescherming en het creëren van een veilige omgeving. Zo
wordt wederom het belang van vast, bekend personeel genoemd, en verkeersveiligheid. Sommige
vertegenwoordigers vinden het geen prettig idee dat er ‘s nachts niet altijd iemand van het personeel
aanwezig is. Toch geeft de overgrote meerderheid aan dat de cliënt zich veilig voelt op de locatie.
“Ik zou nog willen leren autorijden, kassa draaien bij de Jumbo en muzieklessen nemen.”
Onder Doen vallen werk en dagbesteding, school, vrije tijd en leren.
Cliënten zijn zeer positief over hun vrije tijd. Hun opmerkingen staan vol met hobby’s en verschillende
soorten dagbesteding. Wel geven veel cliënten aan meer te willen kunnen; meer dagen in de week werken,
(weer) een baan of iets nieuws leren, zoals een vreemde taal of koken.
Ook de vertegenwoordigers noemen het leren van nieuwe dingen, maar dan praktischer; zindelijkheid, goed
opruimen en leren fietsen, bijvoorbeeld. Ook wordt het behouden van de vaardigheden die cliënten nog
hebben, genoemd. Dagbesteding wordt enorm gewaardeerd - de inhoud ervan is minder belangrijk voor de
vertegenwoordiger dan het feit dat de cliënt er op positieve wijze ergens mee bezig is.
Aanbevelingen
Uit de resultaten van Dvie! komen verbeterpunten naar voren. De suggesties die de cliënten en
vertegenwoordigers doen kunnen opgedeeld worden in drie groepen.
1. De persoonlijke suggesties
Deze gaan over een specifieke situatie, en deze suggesties komen het vaakst voor. Voorbeelden hiervan zijn
cliënten die aangeven nieuwe gordijnen te willen, of vaker een bepaald gerecht te willen eten, en
vertegenwoordigers die een bepaalde ophaaltijd willen veranderen. Hoewel er hierbij vaak wel
verbeteringen mogelijk zijn, is het vanwege de individuele aard van de verzoeken onmogelijk hier een
algemene aanbeveling over te doen.
2. De algemene suggesties
Naast de individuele suggesties zijn er ook suggesties die betrekking hebben op de hele organisatie, of die
dusdanig vaak terugkomen dat ze algemene zeggingskracht hebben. Een zeer belangrijke en steeds
terugkerende suggestie gaat over het personeel. Hoewel zowel cliënten als vertegenwoordigers zeer
tevreden zijn over de medewerkers, zouden ze graag zien dat er meer personeel was, en het personeel
minder vaak wisselt. Dit heeft te maken met de wens van cliënten om meer tijd en aandacht van hun
begeleiders te krijgen, en met de moeite die cliënten soms hebben met nieuwe mensen of met het
vertrekken van bekende gezichten.
“Het omgaan met veel personele wisselingen blijft voor [cliënt] en ouders heel moeilijk. Ouders zouden graag
meer vaste contracten zien.”
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Deze wens komt zowel bij de cliënten als bij de vertegenwoordigers sterk naar voren. Een gerelateerde
wens van cliënten is het vinden van een eigen vrijwilliger of maatje, waarmee ze persoonlijk contact kunnen
hebben en leuke dingen kunnen doen.
Een andere wens die steeds terugkomt, is meer bewegen. Cliënten noemen vaak een specifieke sport die ze
(weer) willen beoefenen, terwijl vertegenwoordigers vaker wijzen op beweging gekoppeld aan gezondheid,
maar beide groepen zouden graag zien dat de cliënten meer bewegen. Vaak wordt dit ook gekoppeld aan
meer naar buiten gaan, of aan meer georganiseerde activiteiten op locaties. Cliënten die aangeven meer te
zijn gaan sporten voor een betere conditie en/of om af te vallen, vermelden dit vol trots bij de
opmerkingen. De vraag om meer beweging sluit aan bij de categorieën die het hoogst scoren op gewenst
verandering, namelijk Lijf, Doen en Gevoel.
3. Dit Vind Ik Ervan-suggesties
Tenslotte zijn er suggesties die betrekking hebben op Dvie! als methode, met name door de
vertegenwoordigers. Een terugkerende vraag is die om een extra score-mogelijkheid tussen ‘goed’ en
‘matig’ in, bijvoorbeeld ‘redelijk’ of ‘voldoende’. Men geeft aan het verschil tussen ‘goed’ en ‘matig’ nu te
groot te vinden.
Een andere terugkerende opmerking is dat de vragenlijst te onduidelijk is. De oorzaak hiervan ligt er
waarschijnlijk in dat Dvie! niet als vragenlijst bedoeld is, maar als manier om een gesprek tussen de
medewerker en de cliënt of vertegenwoordiger over de kwaliteit van de zorg te faciliteren, om zo de
relevante informatie te achterhalen. Dat vertegenwoordigers een persoonlijk gesprek meer waarderen,
blijkt duidelijk uit de waarderende opmerkingen van de vertegenwoordigers die wel een gesprek hadden, en
zelfs uit opmerkingen van hen die dat niet hadden:
“Wellicht is deze enquête handig voor de statistieken. Wij stellen meer prijs op een individueel gesprek.”
Organiseren dat Dvie! in alle gevallen in de vorm van een gesprek wordt afgenomen door medewerkers (die
hierin immers training hebben gehad), zal tot een forse vermindering leiden van het aantal
vertegenwoordigers dat aangeeft dat de vragen te onduidelijk zijn zodat zij daarop geen antwoord kunnen
geven. Bovendien worden gesprekken waar Dvie! in wordt toegepast als waardevol ervaren, zowel door
medewerkers als vertegenwoordigers. Ook waarderen vertegenwoordigers het als ze weten wie er op een
specifieke locatie werken.
“Ouders zien veel personeelsleden en elke keer een hoop nieuwe gezichten. Ze zouden het fijn vinden als er
een smoelenboek kwam zodat ze konden opzoeken wie het mailtje heeft gestuurd of wie heeft gebeld.”
Slotaanbeveling
Al met al zijn de resultaten van Dvie! niet anders dan als zeer positief te kwalificeren. Zowel cliënten als
vertegenwoordigers geven elke categorie een “goed”. Dat is dus een groot compliment voor de organisatie,
en mag zeker aan medewerkers overgebracht worden. Er zijn genoeg suggesties om te zorgen dat de zorg
volgend jaar nog beter is afgestemd op de cliënten, maar over het algemeen ervaren de cliënten en de
vertegenwoordigers de Gemiva-SVG Groep als een goede zorgverlener. Dat nodigt dus uit tot één laatste
aanbeveling: ga zo door!
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Bijlage 3

Het ondersteuningsplan van de Gemiva-SVG Groep
Visie
Iedere cliënt van de Gemiva-SVG Groep heeft een ondersteuningsplan. Dat ondersteuningsplan is gebaseerd op de zorgvisie van de Gemiva-SVG Groep. Daarin
staat het functioneren van de cliënt in de dagelijkse situatie centraal. Beperkingen en bijzonderheden in dit functioneren vragen om gerichte, voldoende en
aangepaste ondersteuning. Deze ondersteuning bevordert de ontwikkeling, de opvoeding, het persoonlijk welzijn en het algemene functioneren.
Om die ondersteuning te kunnen bieden, stellen we de volgende vragen:
 Wat wil de cliënt?
 Wie is hij en wat kan hij?
 Hoe gaan we met hem om? Wat spreken we af?
 Hoe is het gegaan? Wat gaat goed, wat willen we anders?
Het ondersteuningsplan is een middel om al deze informatie over de cliënt te ordenen en om de gemaakte afspraken vast te leggen. Het is een instrument dat
de organisatie inzet om goede ondersteuning te kunnen bieden: ondersteuning die recht doet aan de vraag van de cliënt en rekening houdt met zijn
mogelijkheden en beperkingen, binnen de financiële en organisatorische kaders.
Het ondersteuningsplan is ook een middel om bronnen uit de omgeving van de cliënt te betrekken en gericht in te zetten, bijvoorbeeld door de familie of het
netwerk te betrekken bij de totstandkoming van het plan en door afspraken met hen op te nemen in het plan.
Hoewel het ondersteuningsplan een instrument van de professionals is, is de inhoud van de cliënt en organisatie samen en zijn afspraken
samenwerkingsafspraken.
Uitgangspunten
Het ondersteuningsplan is gebaseerd op volgende uitgangspunten:
 Iedere cliënt heeft één ondersteuningsplan.
 We zorgen voor gezamenlijke beeldvorming en eenduidige begeleiding.
 De taken en verantwoordelijken rondom het ondersteuningsplan zijn duidelijk.
 Het ondersteuningsplan wordt in de praktijk gebruikt om methodisch te werken.



Alle informatie is digitaal beschikbaar.
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Veiligheidskaart
De Gemiva-SVG Groep maakt gebruik van het elektronische dossier Plan Care Dossier versie PC2. Deze versie kent een vragenlijstmodule die op maat van de
wensen van de zorgaanbieder afgestemd kan worden.
De Gemiva-SVG Groep heeft een vragenlijst ontwikkeld voor het in beeld brengen van de stoornissen, beperkingen en hulpvragen van cliënten. Daarnaast is in
deze vragenlijst voor het opstellen van een ondersteuningsplan de zogenaamd veiligheidskaart geïntegreerd.
Medewerkers kunnen via “vinkjes” op de items aangeven of er bij de betrokken cliënt sprake is van stoornissen of beperkingen ten aanzien van de
onderstaande items
1. Lichamelijke gezondheid
2. Psychische gezondheid
3. Risico’s die extra aandacht vragen; veiligheid
4. Gedrags-(problemen)
5. Overige risico’s
Als een persoonlijk begeleider vinkt dat er sprake is van een dergelijk stoornis, beperking of risico worden de volgende vragen gesteld.
1. Is er sprake van een risico
ja
Nee
2. Als er ja gevinkt wordt volgende onderstaande vragen
 Er is een risico en daar zijn afspraken over gemaakt in het ondersteuningsplan
 Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.
In het volgende overzicht kunt u terugzien op de eerste regel voor hoeveel cliënten dit item niet speelt.
Voor hoeveel cliënten er sprake is van een risico en er gerichte afspraken gemaakt zijn in het ondersteuningsplan.
Voor hoeveel cliënten het risico aan de orde is maar geen rol speelt in de geboden ondersteuning en er dus ook geen afspraken gemaakt zijn.
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Veiligheidskaart
1. Lichamelijke gezondheid
Epilepsie
Epilepsie

3.124
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.
Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

Epilepsie - Total

482
61
3.667

Diabetes
Diabetes

3.478
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.
Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

Diabetes - Total

160
27
3.665

Beperkt gehoorvermogen
Beperkt gehoorsvermogen

3.424
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.
Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

Beperkt gehoorsvermogen - Total

183
60
3.667

Beperkt gezichtsvermogen
Beperkt gezichtsvermogen

3.166
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan

377

Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

125

Er is geen risico.
Beperkt gezichtsvermogen - Total

1.264
3.668
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Weinig beweging
Weinig beweging

3.662
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.
Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

Weinig beweging - Total

397
88
4.147

Ernstig onder- of overgewicht
Ernstig onder- of overgewicht

2.996
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.
Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

Ernstig onder- of overgewicht - Total

551
118
3.665

Energieverdeling, vermoeidheid
Energieverdeling, vermoeidheid

3.528
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.
Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

Energieverdeling, vermoeidheid - Total

125
14
3.667

Allergieën
Allergieën

3.469
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.
Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

Allergieën - Total

165
30
3.664
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Verslikken
Verslikken

3.702
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.
Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

Verslikken - Total

335
49
4.086

2. Psychische gezondheid
Stemmingsstoornissen
Stemmingsstoornissen

3.495
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.
Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

Stemmingsstoornissen - Total

142
27
3.664

Angststoornissen
Angststoornissen

3.571
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.
Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

Angststoornissen - Total

68
25
3.664

Dementie
Dementie

3.613
Er een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.
Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

Dementie - Total

43
8
3.664
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3. Veiligheid
Baden/douchen
Risico bij baden/douchen

3.133
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan

377

Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

156

Risico bij baden/douchen - Total

3.666

Kans op vallen
Kans op vallen

2.712
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.

721

Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

237

Kans op vallen - Total

3.670

Verslaving
Verslaving

3.531
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.

98

Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

33

Verslaving - Total

3.662

Emotioneel misbruik
Emotioneel misbruik

Emotioneel misbruik - Total

2.599
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.

473

Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

597
3.669
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Kwetsbaarheid t.a.v. seksueel misbruik
Kwetsbaarheid ten aanzien van
seksueel misbruik

2.656
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.

453

Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

558

Kwetsbaarheid ten aanzien van seksueel misbruik - Total

3.667

Eenzaamheid
Eenzaamheid

3.123
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.

258

Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

283

Er is geen risico.
Eenzaamheid - Total

567
3.664

Persoonlijke vervuiling
Persoonlijke vervuiling

3.317
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.
Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

Persoonlijke vervuiling - Total

224
125
3.666

Vervuiling
Vervuiling

3.647
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.
Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

Vervuiling - Total

12
4
3.663
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Vervuiling van de woning
Vervuiling van de woning

3.549
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.

99

Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

14

Vervuiling van de woning - Total

3.662

4. Gedrag
Lichamelijk agressief gedrag
Lichamelijk agressief gedrag

3.229
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.
Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

Lichamelijk agressief gedrag - Total

376
61
3.666

Grensoverschrijdend seksueel gedrag
Grensoverschrijdend seksueel
gedrag

3.557
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.

95

Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

12

Grensoverschrijdend seksueel gedrag - Total

3.664

Zelfverwonding
Zelfverwonding

3.352
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.
Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

Zelfverwonding - Total

249
63
3.664
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Weglopen/dwalen
Weglopen/dwalen

3.489
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.
Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

Weglopen/dwalen - Total

152
23
3.664

Verkeersonveilig gedrag
Verkeersonveilig gedrag

4.010
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.

788

Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

236

Verkeersonveilig gedrag - Total

5.034

Crimineel gedrag
Crimineel gedrag

3.637
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.

13

Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

12

Crimineel gedrag - Total

3.662

5. Overig
Risico bij zwemmen vanuit de woonsituatie
Risico bij zwemmen vanuit de
woonsituatie

3.129
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.

326

Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

212

Risico bij zwemmen vanuit de woonsituatie - Total

3.667
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Zwemmen
Zwemmen

3.627
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.
Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

Zwemmen - Total

35
2
3.664

Risico bij zwemmen tijdens dagbesteding
Risico bij zwemmen tijdens
dagbesteding

3.251
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.
Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

Risico bij zwemmen tijdens dagbesteding - Total

345
69
3.665

Omgang met gevaarlijke stoffen in het huishouden
Omgang met gevaarlijke stoffen in
het huishouden

3.456
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.
Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

Omgang met gevaarlijke stoffen in het huishouden - Total

79
129
3.664

Omgang met gevaarlijke stoffen
Omgang met gevaarlijke stoffen

3.654
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.

2

Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

7

Omgang met gevaarlijke stoffen - Total

3.663

Omgang met gevaarlijke stoffen bij dagbesteding of werk
Omgang met gevaarlijke stoffen bij
dagbesteding of werk

3.539
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.

52

Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

72

Omgang met gevaarlijke stoffen bij dagbesteding of werk - Total

3.663
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Gebruik van huishoudelijk gereedschap/apparaten
Gebruik van huishoudelijk
gereedschap/apparaten

3.425
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.

116

Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

124

Gebruik van huishoudelijk gereedschap/apparaten - Total

3.665

Gebruik van gereedschap/apparaten
Gebruik van
gereedschap/apparaten

3.652
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.

5

Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

6

Gebruik van gereedschap/apparaten - Total

3.663

Gebruik van gereedschap/apparaten bij dagbesteding of werk
Gebruik van
gereedschap/apparaten bij
dagbesteding of werk

3.182
Er is een risico en hierover zijn afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.

260

Er is een risico, maar dit risico speelt niet in de geboden ondersteuning en daarom zijn hierover geen afspraken gemaakt.

104

Er is geen risico.
Gebruik van gereedschap/apparaten bij dagbesteding of werk - Total

119
3.665

Overige risico's
Voor 38 cliënten zijn er specifieke aandachtspunten vastgelegd die niet in bovenstaande items verwerkt konden worden.
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