KWALITEITSRAPPORT 2020

Voorwoord
Met trots presenteert CBZ het kwaliteitsrapport.
Trots omdat cliënten met plezier wonen en verblijven op de zorglocaties van onze leden.
Trots omdat de zorg en begeleiding van hoge kwaliteit is.
Trots omdat er zoveel diversiteit is dat er voor (bijna) iedereen een passend aanbod is.
We zijn dankbaar dat CBZ gelukt is om een kwalitatief goed aanbod neer te zetten ondanks
toegenomen regeldruk. Regels die vaak zijn afgestemd op grote organisaties waardoor CBZ
regelmatig met zorgkantoren en inspectie in gesprek is over ‘onze’ zorgverlening op locatie.
We zijn dankbaar dat zorgkantoren en inspectie kritisch zijn maar dat zij zich ook willen verdiepen in
onze unieke dienstverlening en kwaliteitswaarborgen. Dit vraagt van beide kanten extra inzet en de
wil tot partnerschap. Dit hebben we ervaren.
We zijn dankbaar dat we, in een moeilijk jaar waar Corona ook op onze locaties heeft toegeslagen,
elkaar hebben kunnen steunen.
Tenslotte wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat. In het bijzonder de
medewerkers op de zorglocaties en op het CBZ kantoor in Wageningen. Samen maken we het
mogelijk dat cliënten leven op mooie kleinschalige locaties waar ze gekend en gezien worden!
Inge de Vries
Directeur-bestuurder CBZ
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Leeswijzer
Dit Kwaliteitsrapport 2020 is opgebouwd aan de hand van de bouwstenen uit het Kwaliteitskader
Gehandicaptenzorg 2017-2022. Het kader bestaat uit vier bouwstenen. In de eerste drie wordt de
kwaliteit bekeken vanuit drie perspectieven:
• dat van de individuele cliënt over zijn zorg,
• dat van meerdere cliënten over hun ervaringen,
• en dat van teams over hun functioneren
Deze drie bouwstenen vindt u terug in dit kwaliteitsrapport.
In dit rapport vindt u ook de thema’s terug die het Kwaliteitskader benoemt, te weten:
1. De kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt.
2. De ruimte die cliënten hebben op het gebied van eigen regie.
3. Wat cliënten zelf vinden van hun kwaliteit van bestaan en de kwaliteit van zorg en
ondersteuning.
4. Het samenspel tussen cliënt, medewerkers, informeel netwerk en vrijwilligers.
5. De borging van veiligheid in zorg en ondersteuning.
6. Betrokken en vakbekwame medewerkers.
7. De geprioriteerde verbetertrajecten.
Daarnaast kijken we met dit rapport terug op de aanbevelingen en ontwikkelpunten die in het
Kwaliteitsrapport over 2019 door de Centrale Cliëntenraad van CBZ en de visitatiecommissie zijn
benoemd.
In de tekst worden zo veel mogelijk voorbeelden opgenomen vanuit de praktijk van de betrokken
zorgondernemers. Dit wordt weergegeven in een kader. Deze voorbeelden zijn afkomstig van de
betrokken zorgondernemers zelf. Zij hebben deze in de schriftelijke informatieronde of tijdens de
online bijeenkomst besproken.
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1

Over Coöperatie Boer en Zorg

1.1 Wie zijn wij
Coöperatie Boer en Zorg b.a. (verder CBZ genoemd) is een coöperatie van kleinschalige
zorgondernemers die zijn oorsprong heeft in de zorglandbouw. In november 2020 bestonden wij 10
jaar. Op 31 december 2020 was het aantal leden van CBZ 179. Deze leden bieden zorg aan 3.284
cliënten, binnen CBZ ook wel ‘deelnemers’ genoemd.

De coöperatie ondersteunt de bij haar aangesloten zorgondernemers, zodat zij goede en veilige zorg
kunnen bieden aan hun deelnemers op hun unieke locaties.
De belangrijkste diensten die de coöperatie voor haar leden verzorgt zijn:
 Afsluiten van zorgcontracten met opdrachtgevers als gemeenten en zorgkantoren;
 Verantwoording van de zorgcontracten naar gemeenten en zorgkantoren;
 Verzorgen van de betalingen voor geleverde zorg;
 ICT-ondersteuning bij zorgadministratie en declaraties;
 Belangenbehartiging voor de leden naar opdrachtgevers;
 Uitwisseling van kennis en ervaring en geven van informatie en advies;
 Cursusaanbod toegespitst op de kleinschalige zorg;
 Ondersteunen bij kwaliteitszorg;
 Stimuleren van innovatie.
1.2 Wat bindt ons
De coöperatie is in 2010 opgericht door zorgboeren. Inmiddels is de dienstverlening verbreed naar
andere zorgondernemers die werken volgens de Kernwaarden van de coöperatie.
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Dit zijn:
Leden van CBZ zijn geworteld in de samenleving. Zij onderhouden tal van verbindingen met
plaatselijke verenigingen, organisaties en bedrijven en zij kennen de thuissituatie van hun
deelnemers.
Onze deelnemers voelen zich gekend en gezien. De eigenaar en het personeel kent iedere deelnemer
én de verzorgers/mantelzorgers. Zij kennen ook de achtergronden van de deelnemers en het sociaal
netwerk waar zij deel van uitmaken. Bij de ondersteuning wordt hier rekening mee gehouden.
Alle leden van CBZ zijn zelfstandige ondernemers. Zij bepalen de eigenheid van hun
zorgonderneming. Leden van CBZ zijn vaak zeer authentiek. Deze eigenheid is ook van meerwaarde
voor de deelnemers. Zij zijn onderdeel van het unieke verhaal van de zorgonderneming en dragen
hieraan bij. Dit geeft ook hun leven meer eigenheid en betekenis.
In de ondersteuning van deelnemers gaan we voor eenvoud. Geen ingewikkelde diagnoses en
trajecten, maar doen wat nodig is, mensen laten meedoen en erbij horen. Deze eenvoudige en
mensgerichte benadering is kenmerkend voor leden van CBZ. En verder gaan we ook als collectief
voor eenvoud door niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden, maar samen te werken aan slimme
aanpakken.
We staan voor kwaliteit en bewaken dit gezamenlijk. Kwaliteit van zorg betekent dat we goed
kunnen uitleggen wat we doen en waarom. We werken vanuit onze kernwaarden en leggen
verantwoording af over ons handelen. We kijken met elkaar mee en bespreken
kwaliteitsvraagstukken die ons bezig houden.
De coöperatie kent sinds november 2020 vier verschillende ledenprofielen. Deze zijn:
De participatieboerderij
De ondernemer heeft een werkend landbouwbedrijf en de deelnemers helpen als
‘hulpboeren’ onder begeleiding mee op de boerderij.
De zorgboerderij
De zorgondernemer heeft een groene (boerderij)locatie, maar niet altijd een werkend
landbouwbedrijf. Het accent ligt op goede zorg bieden aan bijvoorbeeld kinderen of
ouderen met inzet van natuur, dieren en het leven op het erf.
De zorglocatie in de samenleving
De ondernemer heeft een locatie middenin de samenleving, bijvoorbeeld een
kringloopwinkel, fietsenwerkplaats of theehuis. Deelnemers helpen onder begeleiding
mee aam de werkzaamheden op de locatie.
Vertrouwde aanwezigheid
De ondernemer heeft geen zorglocatie, maar begeleidt of behandelt deelnemers waar zij
wonen of werken. De ondernemer is deel van het professionele netwerk om één van
bovengenoemde locatie gebonden leden.
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2

Kwaliteitszorg bij CBZ

Zoals bij de meeste zorgcoöperaties1 zijn ook bij CBZ de leden zelfstandige zorgondernemers. De
coöperatie neemt hen werk uit handen, zodat de leden zich kunnen richten op datgene waar ze goed
in zijn, namelijk het bieden van kwalitatief verantwoorde zorg.
Kwaliteit is een kernwaarde van CBZ. We willen ‘het neusje van de zalm’ zijn. We willen
hoogwaardige en creatieve zorg en begeleiding bieden in een inspirerende omgeving. Dit gaat niet
vanzelf. We letten scherp op wie we als lid toelaten. Eenmaal toegelaten als lid, blijven we de
kwaliteit monitoren en ondersteunen we onze leden zoveel mogelijk om kwaliteit te leveren. Ook
onderlinge intervisie en het leren van elkaar bevordert CBZ.
We maken als coöperatie afspraken met elkaar over de kwaliteit van zorg en de borging van deze
kwaliteit. Dit betekent dat we enerzijds randvoorwaarden aan het lidmaatschap van de coöperatie
verbinden en anderzijds een gezamenlijke ondersteuningsaanbod op het gebied van kwaliteitszorg
bieden.
2.1 Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg
De landelijke cliëntenorganisaties, beroepsgroepen, branchevereniging, zorgkantoren en de Inspectie
voor Gezondheidszorg hebben in samenwerking beschreven wat zij als goede zorg beschouwen. Dit is
vastgelegd in het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022.
De 13 zorgondernemers die in 2020 zorg leveren binnen de reikwijdte van Kwaliteitskader
Gehandicaptenzorg herkennen zich volledig in het Kwaliteitskader.
In dit kwaliteitsrapport leggen wij uit hoe we dat zichtbaar maken in het (dagelijks) leven van de
cliënt en constateren we welke verbeterkansen er op coöperatie-niveau zijn.
2.2 Kwaliteit aantoonbaar met kwaliteitskeurmerk
De zorgondernemers die zijn aangesloten bij Coöperatie Boer en Zorg en die zorg in natura via ons
declareren, borgen hun kwaliteit aantoonbaar middels een kwaliteitskeurmerk. Ze laten zien dat ze
beschikken over een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). De Coöperatie schrijft
geen specifiek keurmerk voor, maar geeft haar leden de ruimte om het keurmerk te kiezen dat het
best past bij hun bedrijf. Dit kan zijn het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ van de Federatie Landbouw
en Zorg, het HKZ-certificaat, ISO 9001:2015 of Prezo Care. De bij ons aangesloten leden zijn stuk voor
stuk professionele zorgondernemers met passie voor hun bedrijf.
Het bureau van de Coöperatie Boer en Zorg heeft sinds december 2019 het kwaliteitscertificaat ISO
9001:2015.

1

Notitie zorgcoöperaties, maart 2021, Nationale Coöperatieve Raad (NCR)
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2.3 Monitoren van kwaliteit
Het kwaliteitsteam van CBZ vindt tot haar takenpakket behoren: het bewaken en toetsen van de
door de zorgondernemers geleverde zorg, zowel kwalitatief als kwantitatief. Kaders zijn de wet- en
regelgeving, zorgtoewijzingen, contracteisen (financiers) en de door CBZ zelf gestelde
randvoorwaarden.
We zien kwaliteitszorg als de gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de zorgondernemer als
CBZ. Dit is vastgelegd in de leveringsovereenkomst. Het monitoren van de kwaliteit doen we op
verschillende manieren.
2.3.1

Dossiercontrole via het “stoplichtmodel”

De eerste manier is via intern toezicht op de cliëntdossiers waarbij we beoordelen of alle benodigde
stukken in het dossier aanwezig zijn. Daarnaast kijkt CBZ naar de navolgbaarheid van zorg en het
rapporteren op doelen. Uiteraard is de ondernemer als eerste verantwoordelijk hiervoor, maar CBZ
ondersteunt. Aan de hand van het resultaat van de controle, wordt de ondernemer ingedeeld in een
kwaliteitsniveau: groen, oranje of rood. Dit noemen we het “stoplichtmodel”. We realiseren ons wel
dat als de kwaliteit op papier niet op orde is, dit niet wil zeggen dat de zorg niet goed is. Door met dit
model te werken ontstaat er wel meer duidelijkheid.
Status ‘groen’ betekent dat de zorgdossiers op orde zijn en zichtbaar zijn in ONS Nedap, het
elektronisch cliëntendossier.
Sommige leden krijgen na de dossiercontrole status ‘oranje’. Bij deze leden is de kwaliteit van de
zorgdossier niet (volledig) op orde. Deze leden informeren wij welke verbeteracties nodig zijn en
kijken wij heel intensief mee om te zorgen dat alles op orde is. Deze status ‘oranje’ is tijdelijk. Na drie
maanden wordt zij of ‘groen’ of, in een enkel geval, ‘rood’.
Komt een ondernemer in de status ‘rood’ terecht dan betekent dit dat de organisatie ondanks een
intensief verbetertraject er niet in geslaagd is om aan de kwaliteitseisen te voldoen. Dan is het
mogelijk dat we afscheid gaan nemen van dit lid. Een andere optie is dat de organisatie met extra
ondersteuning van buitenaf toch de status ‘groen’ bereikt.
In 2020 hebben we voor de dossiercontrole, die steekproefsgewijs plaats vindt, een checklist
opgesteld aan de hand waarvan er een score wordt toegekend.
Bij enkele van de bij dit rapport betrokken zorgondernemers geeft de dossiercontrole aan dat
verbetering mogelijk is. Zij worden begeleid door extra ondersteuning van CBZ van om van status
‘oranje’ status ‘groen’ te maken.
2.3.2

Bedrijfsbezoeken door de regiocoördinatoren

De tweede manier om de kwaliteit te monitoren is door bedrijfsbezoeken waarbij gestructureerd
wordt gekeken naar de kwaliteit. De bedrijfsbezoeken geven een goed beeld van de dagelijkse
praktijk op de locatie van de zorgondernemer. De regiocoördinator die de bedrijfsbezoeken uitvoert,
beoordeelt aan de hand van een checklist de kwaliteit van de geboden zorg aan de cliënten.
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In 2021 willen we de twee bronnen voor het monitoren van kwaliteitszorg integreren en op basis van
beide bronnen een kleur toekennen. Dit hebben we opgenomen in ons Jaarplan 2021.
2.3.3

Andere signalen

Natuurlijk blijven we alert op signalen van andere partijen die zorg uitspreken over kwaliteit op de
locaties van de zorgondernemers. Een voorbeeld hiervan zijn de rapporten van de Inspectie
Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ).
Een ander voorbeeld is de materiële controle van VGZ die eind 2020 is gestart. Deze controle geeft
weer in welke mate we als Coöperatie zorg leveren conform de voorwaarden binnen de Wlz. Hier zijn
aanbevelingen en verbeterpunten uit gekomen waar we in 2021 mee aan de slag gaan.
2.4 Relevante ontwikkelingen in 2020
2.4.1 COVID-pandemie
Toen begin 2020 COVID losbarstte en de eerste golf de samenleving overspoelde, had dit natuurlijk
ook grote gevolgen voor de zorgondernemers die aangesloten zijn bij CBZ, zoals voor het gehele
werkveld van de zorg.
Tijdens de eerste lockdown heeft CBZ het dwingend advies gegeven om locaties voor groepen
(dagbesteding, logeren en kort verblijf) te sluiten en individuele begeleiding te beperken. Iedereen
(cliënten en medewerkers) moest onderling contact vermijden en 1,5 meter afstand houden.
Begeleiding werd vervangen door online contact of telefoongesprekken. Tegelijkertijd werd er een
beroep gedaan op de ondernemers om maatwerk te bieden waar nodig. Dit is breed opgepakt. Het
kleinschalige zorgaanbod bood volop mogelijkheden voor creatieve nieuwe vormen van zorg aan
cliënten. Vanzelfsprekend werden ook deze nieuwe vormen van zorg afgestemd op het
ondersteuningsplan van de cliënt en bijgehouden in ONS Nedap.
Het uitgangspunt tijdens de gehele COVID-pandemie was (en is) continuïteit van zorg en
ondersteuning. Dit gold ook voor dagbesteding en -opvang, al dan niet gecombineerd met vormen
van begeleiding en zorg. De tweede golf en daaropvolgende lockdown bracht veel minder hectiek
voort. Iedereen had geleerd van de ervaringen van de eerste lockdown en het was voor zowel de
ondernemers als de cliënten makkelijker om noodzakelijke aanpassingen in verband met de
coronamaatregelen door te voeren. Dit kwam vooral omdat de vernieuwingen en aanpassingen
volledig zijn ingebed in de dagelijkse praktijk.
Voor CBZ lag de rol vooral bij het bieden van een goede informatievoorziening omdat richtlijnen en
maatregelen snel veranderden, met name tijdens de eerste golf. Naast informatie over bijvoorbeeld
hygiëne voorschriften, heeft CBZ er alles aan gedaan om berichten vanuit zorgkantoren en
gemeenten over de financiering te stroomlijnen. Belangrijk was ook het stimuleren van
kennisuitwisseling tussen zorgondernemers voor het zoeken naar oplossingen bij het bieden van
maatwerk.
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De bedrijfsbezoeken werden uitgesteld of vonden digitaal plaats. Trainingen en bijeenkomsten
werden (en worden) online georganiseerd.
Voorbeelden uit de praktijk:
“De eenzaamheid is door corona toegenomen. Op dat moment zijn wij er gewoon, voorzien wij in
de behoefte om even te sparren, bij het nemen van lastige beslissingen, soms zonder dat er een
directe hulpvraag is.”(An1mo)
2.4.2

Wet Zorg en Dwang (Wzd)

De Wet Zorg en Dwang is op 1 januari 2020 ingegaan. Het jaar 2020 was een overgangsjaar. De
bedoeling van de Wet zorg en dwang is: het voorkomen en terugdringen van dwang in de zorg, zowel
in duur als in zwaarte van het middel. Meer inspraak van de deelnemer en diens naasten bij
onvrijwillige zorg en in brede zin het verbeteren van de rechtspositie van de deelnemer.
In 2020 hebben we bij CBZ via de interne communicatiekanalen bij de leden aandacht besteed aan de
invoering van deze wet. We hebben daarbij de nadruk gelegd op uitleg van de kaders (wat is
onvrijwillige zorg en wanneer moet het worden toegepast) en de leden laten onderzoeken of er op
hun zorgbedrijf mogelijk onvrijwillige zorg wordt ingezet. Uit de terugkoppeling bleek dat veruit de
meeste leden aan geven dat er geen sprake is van onvrijwillige zorg op hun locatie.
Lijkt onvrijwillige zorg toch te worden ingezet dan is het aan de leden zelf om te bepalen of ze hier
mee willen doorgaan of dat ze op zoek gaan naar alternatieven voor de onvrijwillige zorg, waar de
bewoner/deelnemer mee instemt. Dit laatste is voor de leden van CBZ het uitgangspunt. Blijft
onvrijwillige zorg noodzakelijk, dan wordt het 5-stappenplan2 gevolgd.
Alle maatregelen die toegepast worden en die onder de Wzd vallen, worden vastgelegd in het
cliëntdossier. Ook als dit met instemming van de cliënt/deelnemer en/of vertegenwoordiger is. Het
zijn immers wel maatregelen die onder Wzd vallen op het moment dat de cliënt/deelnemer zich gaat
verzetten.
Daarnaast zijn alle leden in 2020 geïnformeerd over de beschikbaarheid van de
Cliëntvertrouwenspersoon (CVP) Wzd die aan hen is toegewezen. Zij hebben de instructie gekregen
om de contactgegevens van de CVP Wzd kenbaar te maken aan de cliënten en de
cliëntvertrouwenspersoon van de locatie.
CBZ heeft zich geregistreerd in het Locatieregister Zorg en Dwang voor de cliënten die via CBZ in zorg
zijn. CBZ kan vervolgens locaties (d.w.z. de zorgbedrijven) aangeven waar onvrijwillige zorg geleverd
wordt.
2

https://www.dwangindezorg.nl/wzd/documenten/publicaties/implementatie/wzd/diversen/herzienstappenplan-wet-zorg-en-dwang
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In 2021 zal het beleid rondom de Wzd verder worden vormgegeven en zal er door CBZ invulling
gegeven worden aan de rol van de Wzd-functionaris en de extern deskundige. We werken hierin
samen met andere partijen, zoals de Federatie Landbouw en Zorg.
Voorbeelden uit de praktijk
“De algemene huisregels worden voor de start van de zorg voor gezien en akkoord ondertekend
door de deelnemer of zijn wettelijke vertegenwoordiger. In de huisregels zitten een paar regels
waarvan je kunt afvragen of deze in strijd zijn met de vrijheid van de deelnemer. Bijvoorbeeld dat
we in de huisregels vast hebben liggen dat we tijdens de dagbesteding liever niet hebben dat
deelnemers gebruik maken van hun mobiele telefoon. Omdat wij zien dat dit de aandacht kan
afleiden van het werken aan hun doelen. Echter blijft de telefoon in beheer van de deelnemer,
wanneer de deelnemer (in overleg of zonder overleg) wel gebruik maakt van de telefoon dan
zitten hier geen consequenties aan. Medewerkers zullen hooguit vragen wat er aan de hand is en
of de telefoon weer weg gedaan kan worden.” (de Marshoeve)
2.5 De totstandkoming van het Kwaliteitsrapport 2020
2.5.1 Welke zorgondernemers zijn betrokken
Dit kwaliteitsrapport beperkt zich tot de locaties/ zorgondernemers die in 2020 24-uurszorg in de
vorm van het Volledig Pakket Thuis leveren. Dit zijn 13 ondernemers. Zie bijlage De betrokken
zorgondernemers en hun cliëntenaantallen
2.5.2

Ontwikkelpunten vorig kwaliteitsrapport

In het Kwaliteitsrapport 2019 zijn ontwikkelpunten van het bezoekteam (externe visitatie)
opgenomen. Dit zijn:
Ontwikkelpunten uit rapport 2019
Verwerkte punten in rapport 2020
Kijk ook meer overstijgend naar het
Wij verwachten dat dit beter zichtbaar is door
kwaliteitsrapport.
de toelichting in het hoofdstuk Kwaliteitszorg bij
CBZ
Analyseer de uitkomsten van de zorgverlening
Door middel van de dossiercontrole kijkt CBZ
en neem deze op in het rapport.
naar de navolgbaarheid van zorg en het
rapporteren op doelen. Zie paragraaf
Monitoren van kwaliteit
Laat naar voren komen wat CBZ vindt van de
Wij beoordelen niet de gekozen werkwijzen. Wij
gekozen werkwijzen.
bewaken de kaders waaraan de zorg moet
voldoen. Wij geven wel aan of wij een voorkeur
hebben voor een methode of werkwijze, zoals
voor ‘Dit vind ik er van!’.
Geef zelfreflectie van de zorgondernemer vorm Dit wordt vorm gegeven door het
en neem het op in het rapport.
groepsgesprek en de schriftelijke
Versienr: 1.0 en versiedatum: 28-05-2021

Pagina 13 van 39

Neem uitkomsten van de steekproeven m.b.t.
de zorgdossiers en de analyse ervan op in
kwaliteitsrapport.
Benoem de kaders (‘harde’ eisen en resultaten)
die CBZ aangeeft.
Geef ook aan hoe het zit met de ‘zachte’
resultaten, signalen.
Neem bij de cliëntervaringen ook de ervaringen
van de mantelzorgers/ouders mee.

terugkoppeling ten behoeve van de
totstandkoming van dit rapport.
Wij hebben dit opgenomen in de paragraaf
Monitoren van kwaliteit

Wij hebben dit opgenomen in het hoofdstuk
Kwaliteitszorg bij CBZ
Wij hebben dit opgenomen in het hoofdstuk
Kwaliteitszorg bij CBZ
De ondernemers besluiten zelf hoe zij de
mantelzorgers/ouders mee nemen. De
werkwijze ‘Dit vind ik er van!’ biedt
mogelijkheden om de ervaringen van
mantelzorgers/ouders mee te nemen.
Er heeft in 2021 geen externe visitatie plaatsgevonden. Dit vindt eens in de twee jaar plaats.
In dit Kwaliteitsrapport 2020 zijn de ontwikkelpunten en de opmerkingen verwerkt die de Centrale
Cliëntenraad in het rapport over 2019 heeft benoemd. Het concept Kwaliteitsrapport 2020 is door de
Cliëntenraad beoordeeld en van commentaar voorzien. Dit is te lezen in het hoofdstuk Reflectie van
de Cliëntenraad op het rapport.
In het hoofdstuk Conclusies zijn de verbeterpunten opgenomen die uit het Kwaliteitsrapport 2019
naar voren kwamen met daarbij de toelichting hoe deze zijn opgepakt. Ook staan de verbeterpunten
benoemd die uit dit rapport naar voren komen.
2.5.3

Opvragen kwaliteitsinformatie bij leden

Dit jaar hebben we de groep zorgondernemers die bijdragen aan dit rapport in twee groepen
verdeeld:
1. De leden die eerder hebben deel genomen aan totstandkoming van het kwaliteitsrapport
2. De leden die voor het eerst mee doen
De leden die in eerdere jaren hebben deel genomen, is gevraagd om schriftelijk aanvullingen en
wijzigingen aan te brengen. Wij hebben gekozen voor een schriftelijke reactie omdat in 2019 en 2020
een uitgebreide uitvraag via een (online) bijeenkomst is uitgevoerd. Er is een goed beeld van de
kwaliteitszorg op de locaties van deze zorgondernemers.
De leden die nu voor de eerste keer betrokken zijn bij dit Kwaliteitsrapport hebben deelgenomen aan
een online bijeenkomst. Naast het verkrijgen van informatie geeft een dergelijke bijeenkomst de
betrokken organisaties de mogelijkheid om verschillende ervaringen en standpunten met elkaar te
delen.
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3

De kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt (bouwsteen 1)

3.1 Wie is de cliënt
Om passende zorg te kunnen leveren is het essentieel te weten wie de cliënt is. Onze
zorgondernemers hechten grote waarde aan het persoonlijk contact, zodat de zorg afgestemd is op
de persoon.
Voorop staat dat het persoonlijk contact en een open en respectvolle houding de belangrijkste basis
is om de cliënt te leren kennen en wederzijds vertrouwen te creëren. Communicatie afgestemd op de
cliënt is daarbij essentieel. Ook het netwerk rond de cliënt wordt betrokken bij de beeldvorming. Bij
het in beeld brengen van de cliënt kunnen verschillende methodieken ondersteunend zijn.
Voorbeelden uit de praktijk
Methodieken
de Triple-C/methodiek
de Gordon® Communicatiemethode
de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)
de methode Op Eigen Benen (OEB)
De Nieuwe route

Gebruikt door
JijUniek en JOT
de Marshoeve
Talent in Zorg
Het Dolfijnenhuis
Kompas

Andere methodieken zijn:
- ‘Geef me de 5’ is de methodiek die door meerdere zorgaanbieders met cliënten met
autisme en een verstandelijke beperking toegepast wordt.
- SEO- V test. Hieruit komt het sociaal emotionele niveau van de cliënt. Deze uitslag en de
gesprekken met cliënt vormen een begeleidingsstijl waar de cliënt zich prettig bij voelt.
- Oplossingsgericht werken wordt als methodiek ingezet naast ‘geef me de 5’ (Talent in
zorg).
“Wij gebruiken “de Nieuwe Route” waarbij we veel investeren in de intake-procedure. Daar
betrekken we iedereen bij die er belang bij heeft dat het goed gaat met de cliënt. Samen met de
cliënt en de omgeving van de cliënt bepalen we wat de hulpvraag is. Hier zit ook een risicoinventarisatie aan vast. Daar betrekken we de behandelaar bij.” (Kompas)
De relatie en het contact is belangrijk. In plaats van dat we voor hen bepalen wat de doelen zijn,
proberen we door het gesprek aan te gaan en goed door te vragen, vast te stellen wat de
hulpvraag is. We gebruiken hier ‘domeinen van Schalock’ voor. Ook ‘Dit vind ik er van’ is een
methode die we gebruiken.”(An1mo)
Zorgondernemers maken zelf keuzes voor het gebruik van bepaalde methodieken en instrumenten
die helpen bij het in beeld brengen van de cliënt en zijn behoeften.
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Met behulp van bovenstaande middelen én uiteraard het gesprek met de cliënt en eventuele andere
betrokkenen, worden de begeleidingsvragen helder en kunnen de begeleidingsafspraken en doelen
geformuleerd worden. Deze worden vastgelegd in het ondersteuningsplan.
3.2 Ondersteuningsplan en ECD
3.2.1 Het ondersteuningsplan zet de cliënt centraal
Met het ondersteuningsplan wordt alle zorg rondom de cliënt georganiseerd, zo veel mogelijk met de
cliënt samen. In het ondersteuningsplan staan de afspraken beschreven die gemaakt zijn tussen de
zorgondernemer en de cliënt. Het beschrijft welke zorg geleverd gaat worden en op welke manier.
Het ondersteuningsplan is een dynamisch plan, dat aansluit bij de veranderende omstandigheden,
wensen, doelen en ontwikkelingen van de cliënt.
Doel is een ondersteuningsplan waar de cliënt en de behandelaar/gedragskundige mee akkoord gaat.
Indien de belangen van de cliënt behartigt worden door een wettelijk vertegenwoordiger, is het
noodzakelijk dat hij/zij akkoord geeft op het ondersteuningsplan.
De familie en het sociale netwerk van de cliënt kunnen formeel een rol spelen in het proces als zij
een constructieve toevoeging vormen én wanneer de cliënt dit ook zelf wil.
In 2020 hebben we wederom vastgesteld dat 100% van de bij dit rapport betrokken cliënten een
ondersteuningsplan heeft waarmee zij aangegeven hebben akkoord te gaan.
Gemiddeld twee keer per jaar wordt het ondersteuningsplan geëvalueerd. De uitkomsten van de
evaluatie leiden tot de bijstelling van het ondersteuningsplan. Bij de evaluatie zijn alle direct
betrokken mensen uit het netwerk van de cliënt aanwezig.
Voorbeelden uit de praktijk:
“Tijdens een zorgplanbespreking (vindt twee keer per jaar plaats) worden de ervaringen met de
cliënt en het netwerk besproken” (JijUniek)
“We hebben een zorgplan gemaakt waarin we ook de andere zorgprofessionals opgenomen
hebben die om hem heen staan, zodat duidelijk is bij wie de cliënt terecht kan. Elke week op
zondag maken we samen met de cliënt een duidelijke weekschema waarin we afspraken
vastgelegd hebben. Zo weet hij precies wat hem te wachten staat.” (Stayble)
“De rapportage is de verslaglegging van de reis die we samen met de cliënt maken. Alles wordt
gerapporteerd om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de reis en zo goed mogelijk te
kunnen ondersteunen bij het doel dat er uit voort komt” (An1mo)
3.2.2

Elektronisch Cliënt dossier ondersteunt methodisch werken

Alle verkregen informatie en inzichten rondom de cliënt worden vastgelegd in het Elektronisch Cliënt
Dossier (ECD). Binnen CBZ wordt ONS van Nedap gebruikt.
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Het zorgproces is gericht op continu verbeteren. De cliënten worden begeleid door medewerkers die
opgeleid zijn om methodisch te werken. Dit betekent dat er een cyclisch proces (PDCA-cyclus) wordt
gevolgd. Het ECD (ONS Nedap) is sinds 2017 in gebruik en zodanig ingericht dat het eenvoudig is om
de PDCA-cyclus te volgen. Het rapportagesysteem binnen ONS is een belangrijk instrument om de
PDCA-cyclus te ondersteunen. Het kwaliteitsteam van CBZ voert steekproefsgewijs controle uit op de
kwaliteit de van zorgdossiers.

Zorgondernemers die minder dan 10 cliënten via de Coöperatie in zorg hebben, mogen ook een
ander systeem gebruiken. Op voorwaarde dat CBZ toegang heeft tot de zorgdossiers en rapportages.
In 2020 zijn er weer meer zorgondernemers overgestapt op ONS Nedap. De medewerkers hebben de
bijbehorende (online) training gevolgd of via het principe train- the- trainer vaardig geworden in het
gebruik.
Naast het ondersteuningsplan wordt alle overige beschikbare overige informatie in het zorgdossier
opgenomen. Denk aan nog geldende diagnoses, overdracht van een vorige hulpverlener, verslag van
een intake-gesprek, indicatie, enzovoort.
De verschillende onderdelen van het zorgdossier zijn beschikbaar voor de personen die de informatie
nodig hebben om hun werk naar behoren uit te voeren.
In 2020 is de rechtenstructuur binnen ONS Nedap verder uitgewerkt. Hierdoor is het mogelijk om de
cliëntdossiers af te schermen voor medewerkers die niet betrokken zijn bij de directe zorg.
Voorbeelden uit de praktijk:
“Het Dolfijnenhuis zet gedragswetenschappers in, zij bewaken het zorgproces volgens het
methodisch werken principe.” (het Dolfijnenhuis)
“Alle medewerkers zijn op de hoogte van de persoonlijke mogelijkheden en behoefte van de
cliënt. Deze worden door de pb’er (persoonlijk begeleider) in kaart gebracht en uitgewerkt in de
verschillende documenten die ONS biedt. De pb’er informeert ontwikkelingen van de cliënt aan
alle medewerkers.” (de Marshoeve)
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3.3 Ruimte voor eigen regie
Onder eigen regie wordt verstaan dat de cliënt zeggenschap en verantwoordelijkheid heeft en houdt
over zijn/haar leven of bepaalde domeinen. Dit vraagt van de medewerkers om een bijpassende
houding. Begeleiders wijzen de cliënt altijd op hun verantwoordelijkheid, maar zien er tegelijk op toe
dat essentiële zaken zoals een veilig huis, gezond eten, zinvolle invulling van de dag en financiële
middelen op orde blijven.
Leden van de Coöperatie kiezen zelf voor hun eigen werkwijze om eigen regie en
verantwoordelijkheid van cliënten te stimuleren.
Het voeren van eigen regie is een recht en onze zorgondernemers zullen hun cliënten altijd
stimuleren en ondersteunen om daar gebruik van te maken. De inzet van een instrument als ‘Caren’
dat cliënten inzage biedt in alle relevante documentatie die in ONS Nedap is vastgelegd, helpt daar
bij.
Cliënten worden niet beperkt in hun vrijheid, tenzij dit uit veiligheidsoogpunt onvermijdelijk is. Pas
wanneer de veiligheid van de cliënt en/of zijn omgeving in gevaar komt, zal besproken worden of de
regie overgenomen moet worden. Maar heel bewust alleen op het domein waar de onveiligheid
ontstaat en alleen zolang als nodig. Ook bij cliënten die verslavingsgevoelig zijn, is het soms
noodzakelijk om (tijdelijk) de regie over te nemen of te beperken. Belangrijk is om een samenspel te
creëren van mensen met verschillende bevoegdheden uit het netwerk van de cliënt om te komen tot
maatregelen die ten voordele zijn van de cliënt. Bijvoorbeeld tussen de bewindvoerder en de
begeleider. Afspraken hierover worden vastgelegd in het ondersteuningsplan en geëvalueerd. Zie
ook de paragraaf Wet Zorg en Dwang (Wzd)
Voorbeelden uit de praktijk:
“De deelnemer wordt bij het gehele zorgproces betrokken. Op de eerste maandag van de maand
hebben de deelnemers tijdens het deelnemersoverleg de gelegenheid om in te brengen hetgeen
bij hen speelt. Iedere maand vindt er een persoonlijk doelengesprek plaats met de
deelnemer.”(het Dolfijnenhuis)
“Samen met de cliënt wordt er middels een startplan met schaalvragen bekeken in de 7
levensgebieden (zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische
gezondheid, en werk en activiteiten) aan welke doelen gewerkt kan worden om de zelfstandigheid
uiteindelijk steeds meer te vergroten. Als doelen zijn behaald op bijvoorbeeld het gebied van
zelfverzorging of huishouden, kan men steeds meer toe werken naar een zo zelfstandig mogelijk
leven“ (Kompas)
“Het komt ook voor dat een cliënt geen eigen regie en verantwoordelijkheid wil hebben en het
‘wel makkelijk’ vindt als begeleider ‘het even regelt’. Begeleiders wijzen de cliënt altijd op hun
verantwoordelijkheid, maar zien er tegelijk op toe dat essentiële zaken zoals financiën, wonen en
werken op orde blijven.” (JOT)
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“Het blijft de keuze van de cliënt. We gaan het gesprek aan over gevolgen van een beslissing en
over het nemen van verantwoordelijkheid. Het uitgangspunt is altijd eigen regie, maar we zullen
ook verantwoordelijkheden niet uit de weg gaan om de cliënt te wijzen op mogelijk nadelige
gevolgen die ze niet overzien.” (An1mo)
“Eigen regie is ook cliënten leren zelf een keuze te maken die bijdraagt aan een zo zelfstandig
mogelijk leven. MAROPE werkt bijvoorbeeld met een kookmap: samen met de cliënten wordt het
weekmenu opgesteld waarbij gezamenlijk gekeken wordt naar gezonde, afwisselende en
eenvoudig te bereiden maaltijden. Deze worden vastgelegd in een persoonlijke kookmap. Als de
cliënt eraan toe is, kan hij/zij zelf een verantwoorde keuze maken uit de kookmap en de
maaltijden ook zelf bereiden.” (MAROPE)
“We stimuleren deelnemers om situaties of handelingen eerst zelf te proberen. Mocht een
deelnemer ergens op vast lopen of een situatie moeilijk/niet aan durven te gaan, dan wordt er
samen gekeken wat de deelnemer nodig heeft, om het zo zelfstandig mogelijk te kunnen.” (de
Marshoeve)
3.4 Samenspel in zorg en ondersteuning
Leden van CBZ zijn geworteld in de samenleving. Zij onderhouden tal van verbindingen met het
verenigingsleven, de dorps-/buurt dynamiek en de leefomgeving en het netwerk van de cliënten. Zij
kennen het sociaal netwerk van de cliënt. Zij bieden vaak, naast de dagopvang of participatie
werkzaamheden ook andere diensten aan waardoor mensen op hun bedrijf komen. Op deze manier
wordt een intensief netwerk van verbindingen gemaakt. Met andere woorden, het zorgbedrijf is
geen geïsoleerde gemeenschap, maar is diep geworteld in de samenleving.
3.4.1

Netwerk rondom de cliënt

De zorgondernemers ondersteunen en stimuleren hun cliënten bij het deelnemen aan de
maatschappij en daarmee het uitbreiden van hun sociale netwerk. Iedereen doet er immers toe!
Voorbeelden hiervan zijn:
- vrijwilligerstaken uitvoeren bij lokale verenigingen zoals de tennisvereniging, scouting
voetbalvereniging
- deelnemen aan activiteiten in het dorp
- gasten ontvangen en bedienen in een horeca-onderneming bijvoorbeeld theeschenkerij
(vaak een nevenbedrijf van een zorgboerderij)
- cliënten ervaren hiermee het verlenen van diensten in plaats van het ontvangen van
diensten.
Er is aandacht voor contact met familie. Afwegingen worden gemaakt op welke wijze de familie een
positieve bijdragen kan leveren aan het bestaan van de cliënt.
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CBZ bevordert het gebruik van de module ‘Caren’ (van Nedap) waardoor de deelnemer en/of het
thuisfront op eenvoudige wijze zorgplannen, rapportages kan inzien en kan communiceren. De
cliëntenraad van CBZ heeft aangegeven dat dit een zeer gewaardeerd instrument is.
CBZ zal in 2021 op systematische wijze de mogelijkheden van de module ‘Caren’ onder de aandacht
brengen van alle leden en hen ondersteunen bij de implementatie van ‘Caren’. Dit doel is
opgenomen in het Jaarplan 2021.
Voorbeelden uit de praktijk:
“Als cliënten alle schepen achter zich hebben verbrand, gaat men niet proberen om oude
contacten nieuw leven in te blazen, maar richt men zich op het opzetten van eigen nieuw
netwerk” (Buitenplaats Vechterweerd).
“Z!N Zorgboerderij heeft wekelijks contact met ouders en mantelzorgers. Zij worden betrokken bij
de activiteiten op de zorgboerderij. Er worden afspraken gemaakt over de verdeling van de (zorg-)
taken tussen de professionals en de ouders/familie.” (Z!N Zorgboerderij)
“Boerderijcampus heeft een systeemcoördinator in dienst. Deze overziet het gehele systeem.
Ouders, mantelzorgers, cliënten kunnen bij haar binnenlopen. Signalen worden besproken in de
teamvergaderingen.”(de Boerderijcampus)
“Er wordt intensief samengewerkt met het netwerk. Dit zijn de personen die erg belangrijk zijn
voor de cliënt. Zij zijn nauw betrokken bij de gehele zorgverlening.” (JijUniek)
“Middels het systeem ‘Caren’ kan de deelnemer of zijn mentor inzicht krijgen in het digitale
dossier en eventueel andere betrokken toevoegen. In ons geval gaat contact met mentor, ouders,
en informeel netwerk via de deelnemer zelf of via de mentor. Op deze manieren houden we de
lijnen kort en streven we naar duidelijke communicatie.” (de Marshoeve)
“In ‘netwerkgesprekken’ met de cliënt én het netwerk bepalen we het plan van aanpak waarbij we
de taken onderling verdelen. Daarnaast wordt er met behulp van een sociale kaart gekeken naar
de mogelijkheden in de omgeving van de cliënt om het informele netwerk van de cliënt te
vergroten.” (Kompas)
“We bouwen aan een vertrouwensrelatie met de cliënt, dus die bepaalt wie betrokken is. Als de
cliënt het wil, is het netwerk onderdeel van de begeleiding. Soms ben je ook de verbinder tussen
de cliënt en het netwerk.” (An1mo)
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3.4.2

Begeleiding en behandeling

Begeleidingsafspraken en doelen zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan.
De wijze waarop de begeleiding wordt vormgegeven is divers maar altijd afgestemd op de behoefte
en mogelijkheden van de cliënt. Doordat er gewerkt wordt met kleine teams en vaste begeleiding,
kennen de begeleiders hun cliënten goed. Een begeleidingsmethodiek die veel wordt gehanteerd is
'zorgen dat'. Dit gaat uit van coachen van de cliënt, in plaats van overnemen. Zie ook de paragraaf
Ruimte voor eigen regie
In het ECD wordt met een vastgestelde frequentie vastgelegd hoe de begeleiding is verlopen. Er
wordt apart gerapporteerd op de doelen. Indien de cliënt dit wenst kan hij/zij en/of zijn netwerk op
afstand meelezen in de verslaglegging en in het ondersteuningsplan.
Ook de inzet van behandelaars en diens behandeladviezen worden opgenomen in het
ondersteuningsplan. Een gedragswetenschapper kan ook betrokken zijn bij het tot stand komen van
het ondersteuningsplan. Op basis van dit ondersteuningsplan kan de gedragswetenschapper de
begeleiders ondersteunen bij de uitvoering of de evaluatie (consulterend). Op teamniveau wordt de
gedragswetenschapper door verschillende locaties ingezet voor deskundigheidsbevordering en
teamreflectie (participerend).
Enkele zorgondernemers hebben zelf een gedragswetenschapper in dienst als behandelaar (o.a. JOT,
Boerderijcampus).
CBZ heeft in 2020 de bestaande mogelijkheden voor behandeling, via overeenkomsten met ’s Heeren
Loo/Expertisecentrum Advisium, geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een voorstel voor een ander beleid
op het gebied van behandeling. Hiervoor zal in 2021 een nieuwe vorm van dienstverlening
ontwikkeld worden vanuit CBZ.
Voorbeelden uit de praktijk:
“Wanneer een behandelaar contact heeft gehad met de deelnemer is er samen met de
behandelaar en de deelnemer een overdacht met een medewerker die op dat moment in dienst is.
De medewerker in dienst legt na de hand de overdracht vast in het ECD.” (de Marshoeve)
“Een keer in de twee weken komt er een GGZ psycholoog die met de cliënt ‘een kopje koffie komt
drinken’ om de afgelopen periode te bespreken. Op deze wijze is de behandelaar structureel
betrokken” (Stayble)
“Er wordt in de begeleiding in samenwerking met de cliënt en behandelaar gekeken naar hoe de
begeleiding kan aansluiten bij de behandeling. Bijvoorbeeld door een oefening die de cliënt
meekrijgt zoals het bijhouden van een logboek, of een afgesproken ademhalingoefening uitvoeren
wanneer de spanning bij een cliënt oploopt.” (Kompas)
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3.5 Borging van veiligheid in zorg en ondersteuning
Voor het veilig gebruik van medicatie volgen alle zorgondernemers de ‘Veilige Principes in de
medicatieketen’. Medewerkers die een taak hebben binnen het medicatieproces, zijn bevoegd en
bekwaam om deze uit te voeren. Om te beoordelen of de cliënt zelf zijn medicatie kan beheren
wordt gebruik gemaakt van de Handreiking Beoordeling Eigen Beheer Medicatie (BEM).
Wanneer er fouten of incidenten plaatsvinden, worden deze geregistreerd als Melding Incident
Cliënt. In 2020 zijn er 9 MIC-meldingen gemeld in ONS Nedap betreffende de bij dit rapport
betrokken zorgondernemers.
Bij veiligheid komt ook het thema ‘Agressie’ aan de orde. Het aantal agressiemeldingen in ONS
Nedap betreffende de bij dit rapport betrokken zorgondernemers in 2020 is 6.
Het totaal aantal MIC’s dat via ONS Nedap is gemeld, laat een stijgende lijn zien. De aanname is dat
het MIC-formulier beter wordt gebruikt omdat de communicatie over het melden van incidenten is
verbeterd.
Alle MIC’s worden structureel in de teamoverleggen besproken. De MIC-formulieren zijn helpend bij
de analyse van het ontstaan van het incident. Zo is er aandacht voor de omstandigheden waarin het
incident plaatsvond. Er wordt besproken hoe herhaling voorkomen kan worden. Nieuwe afspraken
worden vastgelegd in de werkprocessen en/of in het ondersteuningsplan van de cliënt. Ook de inzet
en de rol van het netwerk komt bij de analyse aan de orde.
Voorbeelden uit de praktijk:
“Er wordt tijdens MDO’s met een gedragswetenschapper geoefend met de omgang met agressie.
Ook wordt dit besproken tijdens teamvergaderingen. Bij een incident omtrent agressie wordt deze
nabesproken met collega’s en leidinggevende en wordt er gereflecteerd en feedback gegeven over
de omgang met agressie.” (Kompas)
“Gezondheidsrisico’s worden in kaart gebracht tijdens de intake. Deze worden bij ieder MDO
besproken en bijgesteld wanneer nodig. Ook wanneer er tussentijds veranderingen zijn worden
deze besproken met de mentor en vastgelegd.” (de Marshoeve)
3.6 Rol CBZ Bouwsteen 1
De Coöperatie heeft een duidelijke rol in het bewaken van de kaders en toetsen van de door de
zorgondernemers geleverde zorg. Het interne toezicht via de dossiercontrole door het kwaliteitsteam
en de bedrijfsbezoeken door de regiocoördinatoren spelen hierin een centrale rol.
CBZ faciliteert het methodisch werken door ONS Nedap beschikbaar te stellen voor leden. We bieden
cursussen voor het gebruik van het systeem en blijven door ontwikkelen samen met Nedap om het
systeem nog beter toepasbaar te maken voor de zorgpraktijk van onze leden.
Voor informatie-uitwisseling met ouders/ vertegenwoordigers is via ONS Nedap de module ‘Caren’
beschikbaar. CBZ stimuleert het gebruik van deze module.
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Voor het melden van klachten of onvrede kunnen cliënten of hun vertegenwoordiger terecht bij de
klachtenfunctionaris van de Coöperatie. Informatie en contactgegevens staan op de website.
In 2021 gaan we het melden door de zorgondernemers van incidenten, calamiteiten en klachten
bevorderen onder meer door inzichtelijk te maken wat het verschil is tussen incidenten en
calamiteiten en wanneer en bij wie ondernemers een melding kunnen doen. Hierin maken we ook
duidelijk wanneer CBZ betrokken is (locatieoverstijgend). Het invullen van MIC-meldingen zal
steekproefsgewijs gecontroleerd worden.
Verbeter- en ontwikkelpunten in volgorde van prioriteit te realiseren in 2021
Integratie dossiercontrole en bedrijfsbezoeken
Door de resultaten van de dossiercontrole en de bedrijfsbezoeken te integreren komt CBZ tot
een beter oordeel over de kwaliteit van de zorgdossiers en de zorg ter plaatse
Instructie melden incidenten, calamiteiten en klachten
In 2021 gaan we het melden van incidenten, calamiteiten en klachten bevorderen onder meer
door inzichtelijk te maken wat het verschil is tussen incidenten en calamiteiten en wanneer en
bij wie ondernemers een melding kunnen doen. Het invullen van MIC-meldingen zal
steekproefsgewijs gecontroleerd worden.
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4

De ervaringen van cliënten (bouwsteen 2)

Onze zorgondernemers hechten grote waarde aan de ervaringen van de cliënten. Het gesprek
hierover beperkt zich niet tot een cliënttevredenheidsonderzoek, maar is dagelijks onderwerp van
gesprek. Door de kleinschaligheid zijn de lijnen kort en is de zorgondernemer zowel letterlijk als
figuurlijk makkelijk bereikbaar.
4.1 Meten is weten
De zorgondernemer vraagt zijn deelnemers periodiek naar hun tevredenheid. Hiervoor staan hem
verschillende instrumenten ter beschikking. De coöperatie kan hierover adviseren.
In 2019 is afgesproken dat het instrument ‘Dit vind ik er van!’ door alle leden van de Coöperatie
gebruikt gaat worden om met de cliënten in gesprek te gaan over hun ervaringen en wensen. De
gesprekslijsten zijn inmiddels geïntegreerd in ONS Nedap. Wij hebben voor deze methode gekozen
omdat deze voor alle niveaus cliënten geschikt is, je kan het aanpassen aan de belevingswereld van
de cliënt.
Een onderzoek door middel van deze methode is een keer in de drie jaar verplicht vanuit het
Kwaliteitskader.
CBZ heeft ook in 2020 training aan geboden ten behoeve van het gebruik van ‘Dit vind ik ervan!’. Dit
zal in 2021 worden voortgezet. Van de bij dit rapport betrokken zorgondernemers zegt 66% de
methode te (gaan) gebruiken.
Naast ‘Dit vind ik er van!’ gebruiken verschillende zorgondernemers hun eigen methoden om met
hun cliënten in gesprek te gaan over hun ervaringen. Zie ook Uitkomsten van de
ervaringsonderzoeken per zorgondernemer.
Naast de individuele aandacht, is er vaak ook iets georganiseerd om als “woongroep” ervaringen te
delen. Dit kan zijn door middel van een huiskamergesprek, een bewonersvergadering of iets
vergelijkbaars. Steeds passend bij de sfeer en cultuur van de locatie.
Over het totaal gekeken kan de conclusie getrokken worden dat de cliënten hun tevredenheid
uitdrukken met een ‘goed’ tot ‘zeer goed’. Vanuit het cliëntperspectief kan daarmee de conclusie
getrokken worden dat de kwaliteit van het zorgproces ‘goed’ tot ‘zeer goed’ is.
Voorbeeld uit de praktijk:
“Door de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek heeft JOT op de dagbesteding meer
diversiteit geboden. Er wordt nu dagelijks gekookt samen met cliënt of door begeleiders om zo
een gezond eetpatroon te ontwikkelen.” (JOT)
“Deelnemers hebben op verschillende manieren mogelijkheid tot medezeggenschap. Er is een
cliëntenraad (volwassenen), een jongerenraad en ook is er voor de woonjongeren een
bewonersvergadering. Tijdens deze momenten vragen wij deelnemers mee te denken over
lopende onderwerpen en kunnen zij eigen onderwerpen aandragen.” (de Marshoeve)
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“In 2020 hebben begeleiders de training 'Dit vind ik er van!' gevolgd. Een instrument dat aansluit
bij de behoefte van onze doelgroep.” (JijUniek)
“We gebruiken een uitgebreide eigen vragenlijst één keer per jaar. Deze gaat over veel
onderwerpen: gezondheid en hygiëne, veiligheid, bereikbaarheid van begeleiders, enzovoort.
Terugkoppeling van zowel het cliëntenonderzoek als het medewerkersonderzoek vindt jaarlijks
plaats in een overleg voor iedereen, zowel medewerkers als cliënten.” (Kompas)
4.2 Zeggenschap cliënten
4.2.1 Op niveau van de coöperatie
De Coöperatie heeft een Centrale Cliëntenraad.
Ter versterking van de Cliëntenraad biedt CBZ in 2021 de raadsleden de mogelijkheid om een cursus
te volgen om meer inzicht te krijgen in de rol van de Raad en de wettelijke eisen. Dit is opgenomen in
het Jaarplan 2021.
Naar aanleiding van de reactie van de Centrale Cliëntenraad op de conceptversie van dit rapport, zijn
de verbeter- en ontwikkelpunten bij dit hoofdstuk uitgebreid en specifieker gemaakt.
4.2.2

Op locatieniveau

(Mede)zeggenschap is ook op locatieniveau geregeld. Daarbij is gezocht naar een werkwijze passend
bij de groep cliënten. Voor sommige cliënten is het bijvoorbeeld zinvoller om tijdens individuele
begeleidingsmomenten organisatiezaken te bespreken dan tijdens een cliëntenraad-overleg.
Voor de cliënten die met elkaar of geclusterd wonen zijn er bewoners-overleggen waarin zowel
onderwerpen op organisatieniveau als op het niveau van de woning worden besproken.
Voorbeeld uit de praktijk:
“Binnen het Dolfijnenhuis is een cliëntencommissie aanwezig. De cliënten (wij noemen hen
deelnemers) hebben zich vrijwillig opgegeven en hebben samen een voorzitter gekozen. De
cliëntencommissie fungeert als brug tussen de leden en andere deelnemers binnen het
Dolfijnenhuis. De cliëntencommissie beslist mee over het organiseren van activiteiten, huisregels
etc. De cliëntencommissie wordt ondersteund door het zorgteam.” (het Dolfijnenhuis)
“An1mo is in 2020 gestart en heeft vanaf het begin een cliëntenraad-overleg die elke 6 weken
overlegt. Ouders ontvangen een nieuwsbrief. We willen transparant zijn.” (An1mo)
4.3 Rol CBZ Bouwsteen 2
De Coöperatie legt de nadruk op het stimuleren van het gebruik van methodes als ‘Dit vind ik er van!’
om cliënttevredenheid in kaart te brengen. Hiervoor bieden we trainingen aan.
De Centrale Cliëntenraad van CBZ geeft de (vertegenwoordigers van) cliënten een stem op het
niveau van de coöperatie.
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Verbeter- en ontwikkelpunten in volgorde van prioriteit te realiseren in 2021
Verhogen van gebruik van ‘Caren’ en ‘Dit vind ik ervan!’. De mate van gebruik meetbaar maken
door dit vast te leggen in percentages.
Bijeenkomst organiseren voor de Centrale Cliëntenraad om de keuze voor het gebruik van ‘Dit
vind ik er van!’ als mogelijkheid om met de cliënten in gesprek te gaan over hun ervaringen en
wensen, toe te lichten en meer duidelijkheid te verschaffen over de verplichtingen voor gebruik
van een dergelijke methode vanuit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.
Ter versterking van de Centrale Cliëntenraad biedt CBZ in 2021 de leden de mogelijkheid om een
cursus te volgen om meer inzicht te krijgen in de rol van de Raad en de wettelijke eisen.
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5

Betrokken en vakbekwame medewerkers (bouwsteen 3)

Zorgondernemers zijn zich er goed van bewust dat de medewerkers de kwaliteit van de zorg bepalen.
Naast kennis over de doelgroepen is ook de persoonlijke -en teamontwikkeling daarbij een
belangrijke factor.
5.1 Persoonlijke ontwikkeling en intervisie
Ten behoeve de persoonlijke ontwikkeling worden ontwikkelgesprekken gehouden.
Er worden hulpmiddelen en methodieken ingezet om de medewerkers daarbij te ondersteunen,
zoals Gordon methodiek (Marshoeve), Competentieprofiel ABC (Landelijk competentieprofiel voor
beroepskrachten in het primaire proces van de gehandicaptenzorg) (Dolfijnenhuis), de ABC
methodiek: Agressievisie, Beroepshouding en Communicatie (MAROPE, Boerderijcampus) of Insights
discovery (Boerderijcampus).
Voorbeelden uit de praktijk:
“Het gaat bij intervisie niet om reflecteren op het proces van de cliënt, maar juist om reflectie op
het eigen proces van de begeleider. De medewerkers reflecteren op hun handelen en betrekken
daarbij de kennis en kunde waarmee wij het handelen kunnen uitleggen en onderbouwen. Deze
manier van reflecteren ondersteunt de vakinhoudelijke ontwikkeling.” (Boerderijcampus)
“Zelfreflectie vindt plaats voor begeleiders in het wekelijkse teamoverleg en in de maandelijkse
intervisie bijeenkomst. Dagelijks is het mogelijk om in gesprek te gaan met iemand van je team als
je vastloopt. Het zorgteam heeft wekelijks casuïstiekbespreking, dit is cliënt gerelateerd.”(het
Dolfijnenhuis)
“Tijdens intervisie en casuïstiek wordt er aandacht besteed aan agressie en de Wzd.” (JijUniek)
5.2 Reflectie en ontwikkeling van het team
Als gevolg van de kleinschaligheid en de korte lijnen vindt er veel feedback en reflectie plaats op
informele momenten. Daarnaast wordt tijdens teamoverleggen aan de hand van de praktijksituaties
en thema’s besproken hoe het team met situaties omgaat en wat daaraan verbeterd kan worden. Dit
is terug te vinden in de notulen van teamvergaderingen.
Thema’s voor reflectie komen vooral voort uit incidenten en dilemma’s. Alle MIC’s worden
structureel in het teamoverleg besproken. Bij thema-besprekingen worden vaak (extern)
deskundigen uitgenodigd. Dat kan bijvoorbeeld een gedragsdeskundige, een vaktherapeut of een
psycholoog zijn.
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De zorgondernemers hebben als uitgangspunt dat hun teams lerend zijn. Dat uit zich in twee
belangrijke kenmerken:
- de individuele medewerker staat er nooit alleen voor, maar maakt gebruik van de kracht van
het volledige team.
- Als persoon en als team is men in staat om zijn eigen beperkingen te herkennen en te
erkennen. Als dit aan de orde is, wordt gebruik gemaakt van de kennis van ketenpartners en
samenwerkingspartners.
Voorbeelden uit de praktijk:
“MAROPE is een jonge organisatie, met een jong en klein team waar zelfreflectie een belangrijk
onderdeel is in teamvergaderingen.” (MAROPE)
“Een keer per maand hebben we casuïstiekbespreking/ intervisie. We reflecteren op onszelf en
geven feedback. In de Kwaliteitsbespreking met personeel worden o.a. MIC-meldingen
besproken.” (Stayble)
“Dagelijks is er veel ruimte voor overleg en maandelijks vindt er een georganiseerd teamoverleg
plaats waar aandacht wordt besteed aan casuïstiek en intervisie.” (JijUniek)
“Tijdens de maandelijkse overleg momenten met het team worden gezondheidsrisico’s van
deelnemer besproken. Waarbij de eventuele vernieuwde afspraken worden getoetst. Werken ze
voor deelnemer, medewerkers en is dit de juiste manier. Waarna er na overleg met deelnemer en
mentor eventuele aanpassingen worden besproken en doorgevoerd.” (de Marshoeve)
“MIC meldingen zijn vrijwel direct besproken met de betrokken medewerkers, de persoonlijk
begeleider en de zorgmanager. Om zo te reflecteren over eigen handelen, en verbeterpunten te
bepalen voor de toekomst. En om alle medewerkers een eenduidig beeld te laten schetsen naar de
cliënt. Vanuit daar werden ook vervolgstappen gezet.” (Kompas)
5.3 Medewerkerstevredenheid
In de teamoverleggen, ontwikkelgesprekken en functioneringsgesprekken is ruimte voor de
medewerker om aan te geven wat hij/zij graag anders zou willen zien.
Het houden van een onderzoeken naar medewerkerstevredenheid is wettelijk niet verplicht, maar
wel vastgelegd in sommige cao’s of in de normeisen van bepaalde Kwaliteitskeurmerken.
In het geval van de zorgondernemers die binnen de reikwijdte van het Kwaliteitskader vallen, zijn
daardoor verschillende werkwijzen:
- extern bureau
- tijdens functioneringsgesprek
- eigen vragenlijsten
Een toelichting op het onderzoek naar medewerkerstevredenheid en van welke methodes gebruik is
gemaakt, is te vinden in Onderzoek naar medewerkerstevredenheid per zorgondernemer.
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Voorbeelden uit de praktijk:
“Twee keer per jaar vindt er een gesprek plaats met de medewerker. Jaarlijks wordt er een eigen
vragenlijst gebruikt om de tevredenheid onder de medewerkers te meten.”(JijUniek)
“In het jaarlijkse MTO worden verschillende thema’s besproken: deskundigheidbevordering,
faciliteiten en werkplek, communicatie en informatie, ontwikkeling van de organisatie en
betrokkenheid daarbij van medewerkers“ (Kompas)
“Actiepunten die opgesteld zijn naar aanleiding van de ingevulde lijsten hebben betrekking op
bijvoorbeeld teambuilding of kaders uitzetten hoe bepaalde cliënt-gerelateerde dingen
overzichtelijk weg te zetten op een eenduidige manier.” (de Marshoeve)
5.4 Deskundigheidsbevordering en vakbekwaamheid
Wat betreft het verkrijgen van kennis over de doelgroep maken de medewerkers van de
zorgondernemers gebruik van het trainingsaanbod van de Coöperatie en/of van andere aanbieders
van trainingen, workshops en cursussen.
Daarnaast wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van de kennisuitwisseling met ketenpartners en
samenwerkingspartners, zoals:
- Tactus (verslavingszorg)
- Advisium (expertisecentrum ’s Heeren Loo)
- Dimence ((hoog)specialistische ggz)
- Behandelaren uit het netwerk van de cliënten
Deze organisaties worden op teamniveau regelmatig door zorgondernemers uitgenodigd t.b.v.
deskundigheidbevordering en/of casusbespreking en intervisie of supervisie.
Meerdere ondernemers werken met opleidingsplannen en/of persoonlijk ontwikkelingsplannen
(POP) voor medewerkers waarmee de individuele opleidingsbehoefte in kaart wordt gebracht.
Voorbeelden uit de praktijk:
“We werken met een opleidingsplan. Daarnaast zijn we gestart met een persoonlijk
ontwikkelingsplan (POP) voor alle medewerkers.” (JijUniek)
“We hebben meer HBO opgeleide mensen aangetrokken, vanwege toegenomen complexiteit van
de zorgvragen WLZ cliënten.”(Talent in Zorg)
“het Dolfijnenhuis heeft een opleidingsplan, dat jaarlijks geactualiseerd wordt. Hierin worden
diverse opleidingen per functie aangeboden. In het jaarlijkse functioneringsgesprek/pop gesprek
wordt dit besproken” (het Dolfijnenhuis)
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“Alle medewerkers binnen JOT zijn zeer betrokken en vakbekwaam. JOT biedt alle medewerkers
diverse cursussen/trainingen aan. JOT leidt tevens stagiaires op die hun stage goed hebben
afgerond.” (JOT)
5.5 Rol CBZ Bouwsteen 3
CBZ biedt de mogelijkheid voor deskundigheidbevordering door het trainingsaanbod van de
Coöperatie. Voor 2021 zullen we focussen op e-learning. Vooral de vraag naar trainingen
Nedap/Qoden kan door middel van e-learning geprofessionaliseerd worden.
CBZ wil de deskundigheid van haar leden en de medewerkers van leden verhogen. Hiertoe biedt CBZ
elk jaar een twintigtal opleidingen of workshops aan. In 2020 is het aanbod van CBZ aan
deskundigheidsbevordering beter inzichtelijk gemaakt via het klantportaal van CBZ. Door de COVIDpandemie zijn trainingen online uitgevoerd.
CBZ heeft als coöperatie een rol in het stimuleren van kennisuitwisseling tussen leden onderling,
bijvoorbeeld door thema-bijeenkomsten of regio-bijeenkomsten te organiseren. In 2020 hebben
deze bijeenkomsten online plaatsgevonden of zijn ze geannuleerd vanwege de corona-crisis.
Verbeter- en ontwikkelpunten in volgorde van prioriteit te realiseren in 2021
Ontwikkelen e-learning Nedap/Qoden door CBZ
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6

Conclusies

Het jaar 2020 was door de gevolgen van de COVID-pandemie een uitzonderlijk jaar. We kunnen wel
concluderen dat de gevolgen voor de kwaliteit van de geboden zorg door grote inzet van
zorgondernemers en hun medewerkers beperkt zijn gebleken.
Het vastleggen van afspraken en de aanpassing van de ondersteuningsplannen in ONS Nedap is naar
verwachting verlopen. Uit de dossiercontrole blijkt wel dat dit een aandachtspunt blijft voor enkele
ondernemers.
CBZ hecht veel waarde aan de eigenheid van de betrokken zorgondernemers. Wij willen hen vrij
laten om binnen de door ons gestelde kaders en het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg naar eigen
inzicht kwalitatief goede zorg te leveren. Wel zien we mogelijkheden om deze kaders duidelijker in te
kleuren. We willen werken aan een beter oordeel over kwaliteit door de resultaten van de
dossiercontrole en de bedrijfsbezoeken te integreren.
6.1 Wat wilden we verbeteren of ontwikkelen
Resultaten van de verbeter- en ontwikkelpunten uit het Kwaliteitsrapport 2019 en te realiseren in
2020
Verbeterpunt in volgorde van prioriteit
Resultaat
Trainingen overige zorgondernemers en
Trainingen zijn uitgevoerd maar niet alles
implementatie van “Dit vind ik ervan!”
kon doorgaan vanwege de COVID pandemie
Gebruik van MIC-formulier stimuleren, zodat er
We zien een stijgend aantal MIC-meldingen
meer informatie beschikbaar wordt.
in 2021.
Doorontwikkelen ONS/NEDAP zodat het ECD nog Doorontwikkeling vindt continu plaats in
beter ondersteunt bij het volgen van het
afstemming met de leden.
zorgproces. Ontwikkelen van verschillende
Er is een profielvragenlijst voor doelgroep
profielvragenlijsten voor specifieke doelgroepen
‘ouderen’ ontwikkeld (valt buiten de scope
van dit rapport).
Zorgondernemers ondersteunen bij de
Online bijeenkomsten ONS Nedap hebben
implementatie van ONS, zodat in alle dossiers de plaatsgevonden.
PDCA-cyclus zichtbaar is.
Onderzoeken hoe werkwijzen en resultaten
Dossiercontrole vindt plaats aan de hand
concreet gemaakt kunnen worden, zodat deze
van vooraf vastgestelde
informatie beschikbaar komt als
beoordelingscriteria. Dit geldt ook voor de
verantwoordings- en sturingsinformatie
bedrijfsbezoeken.
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6.2 Wat gaan we verbeteren of ontwikkelen
Bouwsteen 1
Verbeter- en ontwikkelpunten in volgorde van prioriteit te realiseren in 2021
Integratie dossiercontrole en bedrijfsbezoeken
Door de resultaten van de dossiercontrole en de bedrijfsbezoeken te integreren komt CBZ tot
een beter oordeel over de kwaliteit van de zorgdossiers en de zorg ter plaatse
Instructie melden incidenten, calamiteiten en klachten
In 2021 gaan we het melden van incidenten, calamiteiten en klachten bevorderen onder meer
door inzichtelijk te maken wat het verschil is tussen incidenten en calamiteiten en wanneer en
bij wie ondernemers een melding kunnen doen. Het invullen van MIC-meldingen zal
steekproefsgewijs gecontroleerd worden.
Bouwsteen 2
Verbeter- en ontwikkelpunten in volgorde van prioriteit te realiseren in 2021
Verhogen van gebruik van ‘Caren’ en ‘Dit vind ik ervan!’. De mate van gebruik meetbaar maken
door dit vast te leggen in percentages.
Bijeenkomst organiseren voor de Centrale Cliëntenraad om de keuze voor het gebruik van ‘Dit
vind ik er van!’ als mogelijkheid om met de cliënten in gesprek te gaan over hun ervaringen en
wensen, toe te lichten en meer duidelijkheid te verschaffen over de verplichtingen voor gebruik
van een dergelijke methode vanuit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.
Ter versterking van de Centrale Cliëntenraad biedt CBZ in 2021 de leden de mogelijkheid om een
cursus te volgen om meer inzicht te krijgen in de rol van de Raad en de wettelijke eisen.
Bouwsteen 3
Verbeter- en ontwikkelpunten in volgorde van prioriteit te realiseren in 2021
Ontwikkelen e-learning Nedap/Qoden door CBZ
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7

Reflectie van de Cliëntenraad op het rapport

7.1 Reactie op de reflectie op het concept rapport 2019
De reflectie-punten over het Kwaliteitsrapport 2019 zijn ingedeeld naar onderwerp en aangevuld
met een reactie van CBZ.
Reflectie en intervisie:
- Goed om te zien dat er binnen de teams sprake is van intervisie en supervisie om te komen
tot verbetering van de zorg/ dienstverening.
- Borgen van veiligheid: niet duidelijk is of er n.a.v. het bespreken van de MIC-meldingen, ook
acties c.q. verbeteracties volgen.
Reactie CBZ: De zorgondernemers bespreken de MIC-meldingen in het teamoverleg. Zie ook de
paragraaf Reflectie en ontwikkeling van het team
Het meten van cliënttevredenheid:
- Wordt er bij cliënttevredenheidsonderzoek ook diens vertegenwoordiger betrokken?
Reactie CBZ: Binnen CBZ is afgesproken dat de methode ‘Dit vind ik er van’ gebruikt gaat worden.
Deze methode heeft meerdere gesprekslijsten, passend bij de doelgroep. Het is aan de locaties om te
bepalen in hoeverre zij de verwanten betrekken bij het ervaringsonderzoek.
- De vragen die in het kader van cliënttevredenheid bij gesteld zijn lijken ons moeilijk
meetbaar, woorden als slecht, voldoende of goed zijn niet meetbaar ( criteria ontbreekt) en
lijkt me onvoldoende concreet voor de doelgroep. De emoticons zijn b.v. goed passend ( 4
emoties: blij, verdrietig, boos of bang) weer te geven
- In hoeverre is de doelgroep (VG) assertief genoeg om klachten aan te geven en hoe worden
de signalen opgepakt door de begeleiders.
Reactie CBZ: De kern van de methode “Dit vind ik er van” is een onderzoekende dialoog tussen cliënt
en begeleider, aan de hand van verschillende thema’s. De methode kan aangepast worden aan de
mogelijkheden van de cliënt.
- In het rapport staan wel de resultaten van wat iedere zorgondernemer doet of nog mee
bezig is maar hoe objectief is dit? Waar komt de info vandaan en is de validiteit hiervan
gemeten.
Reactie CBZ: De informatie over de resultaten van elke zorgondernemer die in dit rapport is
opgenomen, is afkomstig uit de online gesprekken en/of schriftelijke terugkoppeling die voorafgaand
aan dit rapport heeft plaatsgevonden. Het is aan de zorgondernemers om te bepalen hoe zij
ervaringen van cliënten en medewerkers omzetten in beleid.
7.2 Reflectie op het concept rapport 2020
Algemeen
Het is een helder, duidelijk en samenhangend document: een duidelijke probleemstelling gericht
op verbeterpunten en de prioritering hierin. Het leest prettig, mede door de vele
praktijkvoorbeelden die gegeven worden.
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De cliënt staat centraal, de begeleiders en familie doen er alles aan om het welbevinden van de
cliënt te optimaliseren.
Een verbetering is dat de kwaliteitsmeting steeds meer gestandaardiseerd wordt door zoveel
mogelijk gebruik te maken van de methodieken de het CBZ aanreikt (‘Dit vind ik ervan’). Ondanks
de beperkingen wat Corona met zich meebracht is er toch veel voortgang geboekt.
De volledige reactie van de Cliëntenraad op het conceptrapport 2020 is opgenomen in de bijlage.
Naar aanleiding van de reactie op het concept rapport 2020 heeft CBZ de Verbeter- en
ontwikkelpunten voor Bouwsteen 1 en 2 aangescherpt en aangevuld (aangepaste tekst).
Bouwsteen 1
Verbeter- en ontwikkelpunten in volgorde van prioriteit te realiseren in 2021
Integratie dossiercontrole en bedrijfsbezoeken
Door de resultaten van de dossiercontrole en de bedrijfsbezoeken te integreren komt CBZ tot
een beter oordeel over de kwaliteit van de zorgdossiers en de zorg ter plaatse
Instructie melden incidenten, calamiteiten en klachten
In 2021 gaan we het melden van incidenten, calamiteiten en klachten bevorderen onder meer
door inzichtelijk te maken wat het verschil is tussen incidenten en calamiteiten en wanneer en
bij wie ondernemers een melding kunnen doen. Het invullen van MIC-meldingen zal
steekproefsgewijs gecontroleerd worden.
Bouwsteen 2
Verbeter- en ontwikkelpunten in volgorde van prioriteit te realiseren in 2021
Verhogen van gebruik van ‘Caren’ en ‘Dit vind ik ervan!’. De mate van gebruik meetbaar maken
door dit vast te leggen in percentages.
Bijeenkomst organiseren voor de Centrale Cliëntenraad om de keuze voor het gebruik van ‘Dit
vind ik er van!’ als mogelijkheid om met de cliënten in gesprek te gaan over hun ervaringen en
wensen, toe te lichten en meer duidelijkheid te verschaffen over de verplichtingen voor gebruik
van een dergelijke methode vanuit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.
Ter versterking van de Centrale Cliëntenraad biedt CBZ in 2021 de leden de mogelijkheid om een
cursus te volgen om meer inzicht te krijgen in de rol van de Raad en de wettelijke eisen.
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8
8.1

Bijlagen
De betrokken zorgondernemers 3en hun cliëntenaantallen
Aantal
cliënten

Zorgondernemers
An1mo
Boerderijcampus
Buitenplaats Vechterweerd
Dolfijnenhuis
JijUniek
JOT
Kompas Zorgverlening
Lenteheuvel
MAROPE op Landgoed Zelle
De Marshoeve
Stayble
Talent in Zorg
Z!N Zorgboerderij

https://an1mo.nl/
https://boerderijcampus.nl/
https://www.buitenplaatsvechterweerd.nl/
https://www.dolfijnenhuis.nl/
https://jijuniek.nl/
https://juvenileovercomingtrouble.nl/
https://kompaszorgverlening.nl/
https://www.zorgboerderijlenteheuvel.nl/
http://marope.nl/
https://www.demarshoeve.nl/
https://www.stayble.nl/
https://talentinzorg.nl/
https://zinzorgboerderij.nl/

3
16
2
46
6
23
3
3
3
1
1
24
2

VG3

VG4

VG5

2

24
4
9
1
1

5
1
2

1
3
1

VG6

1
9
1
16
2
12
2

1
1
1

2
3
1

11

Verdeling Zorgprofielen VPT
VG wonen met begeleiding en verzorging (VG 03)
VG wonen met begeleiding en intensieve verzorging (VG 04)
VG wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (VG 05)
VG wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (VG 06)
VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en
gedragsregulering (VG07)
Eindtotaal

3

4

1
9
1

52
14
5
57
5
133

Dit kwaliteitsrapport beperkt zich tot de locaties/ zorgondernemers die in 2020 24-uurszorg in de vorm van
het Volledig Pakket Thuis leveren.
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8.2 De ervaringsonderzoeken per zorgondernemer
Zorgondernemer
Methodiek
Toelichting
An1mo
Dit vind ik ervan!
Boerderijcampus
Eigen vragenlijsten
Weinig respons, geen specifieke verbeterpunten
Buitenplaats
Eigen vragenlijsten; wel het Rapportcijfer 8,5.
Vechterweerd
voornemen te starten met
‘Dit vind ik er van!’
Dolfijnenhuis
Dit vind ik ervan!
DVIE is een cliënttevredenheidsonderzoek dat we
gebruiken en goed aansluit op onze methodiek
“Op Eigen Benen” (OEB)
JijUniek
Jaarlijks, waarvan iedere 2
Rapportcijfer 9,4 (onderzoek 2020)
jaar door een extern
bureau; het voornemen te
starten met ‘Dit vind ik er
van!’
JOT
Prisma-methode
De uitkomst van het
cliënttevredenheidsonderzoek is een 8.3.
Kompas
Eigen vragenlijsten
Deelnemers geven de kwaliteit van
Zorgverlening
dienstverlening een 8,5.
Deelnemers geven de begeleiding een 8,7
Lenteheuvel
Dit vind ik ervan!
8,9 voor het werk op de boerderij en 8,7 voor de
begeleiding.
MAROPE op
Landgoed Zelle
De Marshoeve

Vragenlijsten van CBZ als
uitgangspunt met enkele
kleine aangepaste vragen
Vanzelfsprekend of eigen
vragenlijsten

Stayble
Talent in Zorg

Eigen vragenlijsten
Dit vind ik ervan!

Z!N Zorgboerderij

Vragenlijsten Federatie
Landbouw en Zorg
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Ervaren de sfeer, inspraak en begeleiding als zeer
prettig.
Rapportcijfer: 8,3

Cliënten benoemen bovengemiddeld tevreden te
zijn.
Rapportcijfer begeleiding: 8,3

Pagina 36 van 39

8.3 Onderzoek naar medewerkerstevredenheid per zorgondernemer
Zorgondernemer
Methodiek
Toelichting
An1mo
Eigen vragenlijst
Via gespreksvorm in onze
An1mocyclus met vragenlijst
tevredenheid
Boerderijcampus
MTO heeft In 2020 (januari)
Uitkomsten verschillen per locatie.
plaatsgevonden.
Onderzoek naar ervaren kwaliteit
van arbeid.
Twee domeinen zijn onderzocht:
- Organisatiegericht
- Persoonsgericht
Buitenplaats
Tijdens functioneringsgesprekken
_
Vechterweerd
Dolfijnenhuis
2 jaarlijks onafhankelijk onderzoek
_
door extern bureau. MTO heeft In
2020 (juli) plaatsgevonden.
JijUniek

Tijdens functioneringsgesprekken

_

JOT

Eigen onderzoek;

MTO zal in 2021 uitgevoerd worden.

Kompas
Zorgverlening
Lenteheuvel
MAROPE op
Landgoed Zelle
De Marshoeve

Eigen vragenlijsten;

_

Tijdens functioneringsgesprekken
Nu tijdens functioneringsgesprekken.
In 2020 onderzoek
MTO heeft In 2020 (oktober)
plaatsgevonden.
Tijdens teamoverleg
Tijdens jaarlijkse evaluatiemomenten
Tijdens functioneringsgesprekken

_
_

Stayble
Talent in Zorg
Z!N Zorgboerderij
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_
_
_
Medewerkers hadden behoefte aan
een training in het omgaan met
agressie. Deze is inmiddels aan beide
teams gegeven.
Idem training ‘Geef me de 5”
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8.4

Reactie van de Centrale Cliëntenraad

Reactie van de Cliëntenraad op het concept Kwaliteitsrapport 2020
Algemeen
Het is een helder, duidelijk en samenhangend document: een duidelijke probleemstelling
gericht op verbeterpunten en de prioritering hierin. Het leest prettig, mede door de vele
praktijkvoorbeelden die gegeven worden.
De cliënt staat centraal, de begeleiders en familie doen er alles aan om het welbevinden van
de cliënt te optimaliseren.
Een verbetering is dat de kwaliteitsmeting steeds meer gestandaardiseerd wordt door zoveel
mogelijk gebruik te maken van de methodieken de het CBZ aanreikt (‘Dit vind ik ervan’).
Ondanks de beperkingen wat Corona met zich meebracht is er toch veel voortgang geboekt.
Vragen/opmerkingen
Er wordt gesproken over onderzoeksinstrumenten uit de “waaier”. Om welke instrumenten
gaat het?
Bouwsteen 3: bij teamreflectie wordt aangegeven gebruik te maken van informatiebronnen.
Om welke informatiebronnen gaat het? Is dat alleen cliëntervaringsonderzoeken of zij er ook
andere bronnen om het goed meetbaar te maken?
2.4.2. Wet Zorg en Dwang (Wzd): hoe ziet het 5-stapppenplan eruit?
Welk ander beleid is er op gebied van behandeling? Wat zijn de gevolgen voor de leden c.q.
cliënten?
6.1 Een verbeterpunt is het gebruiken van MIC formulieren. Wat is hiervan het resultaat? Wat
is de stand van zaken? Vorig jaar was dit ook al een signaal. Het wordt wel besproken in de
teams, maar welke gerichte acties volgen hierop? (PDCA cyclus)
8.1 Enkele zorgondernemers hebben geen cliënten? Betreft het hier een WMO indicatie en
worden ze hierdoor niet benoemd en niet verder uitgewerkt? Mogelijk gaat dit rapport enkel
om cliënten met Wlz indicatie?
Mogelijk geeft het verduidelijking als dit of een andere reden wordt vermeld.
Paragraaf 1.2 Wat bindt ons: de inhoud is erg vaag. Eigenheid, zeer authentiek, betekenis….
Wat probeert men hier te zeggen? Over de eenvoud: benoemen dat er wel rekening wordt
gehouden met de beperkingen van de cliënten. Het is niet alleen meedoen en erbij horen.
Er wordt gesproken over het kwaliteitsteam. Waar bestaat die uit? Is dat een aparte afdeling
binnen CBZ?
Vanaf het begin wordt er gesproken over ONS Nedap. Misschien is het goed om eerst even uit
te leggen wat dat is.
2.3.3: Wat zijn de voorgestelde verbeterpunten en/of aanbevelingen van VGZ? Op welk
terrein?
Pagina 11: de alinea startend met ‘Geleidelijk aan….’ is onduidelijk.
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2.4.2: Waar moeten we aan denken bij ‘onvrijwillige zorg’ en staat dat niet in contrast met 3.2
over eigen regie?
2.5.2: ‘Het concept Kwaliteitsrapport 2020 wordt door de Cliëntenraad opnieuw beoordeeld
en van commentaar voorzien.’ Hoezo opnieuw beoordeeld? Hebben we het dan al eerder
gezien?
2.5.3: ‘Er is een goed beeld van de locaties van deze zorgondernemers. Wat heeft de locatie te
maken met de inhoud?
Zie commentaar 2.4.2: Staat eigen regie niet in contrast met ‘onvrijwillige zorg’?
3.2: Zit het zorgdossier ook in de ECD? Is cliëntdossier hetzelfde als zorgdossier? Zo niet,
wat zijn dan de verschillen?
Hoeveel (%) leden gebruiken inmiddels actief ‘Caren zorgt’? Een percentage geeft ons de
gelegenheid om de ontwikkeling te monitoren.
Hoeveel (%) leden gebuikt inmiddels ‘Dit vind ik ervan’? Een percentage geeft ons de
gelegenheid om de ontwikkeling te monitoren.
7.1: ‘Het meten van cliënttevredenheid: wordt er bij cliënttevredenheidsonderzoek ook diens
vertegenwoordiger betrokken?
Reactie CBZ: Binnen CBZ is afgesproken dat de methode ‘Dit vind ik er van’ gebruikt gaat
worden. Deze methode heeft meerdere gesprekslijsten, passend bij de doelgroep. Het is aan de
locaties om te bepalen in hoeverre zij de verwanten betrekken bij het
ervaringsonderzoek.’ We vinden dat te vrijblijvend. De kans is te groot dat deelnemers
sociaal wenselijke antwoorden geven om de (werk)relatie niet op het spel te zetten. Misschien
goed om de methode ‘Dit vind ik ervan’ eens gezamenlijk te bekijken .

Versienr: 1.0 en versiedatum: 28-05-2021

Pagina 39 van 39

