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Een bijzonder jaar,
een vertrouwde
koers

we zijn
trots!

Het jaar 2020 zal de boeken ingaan als
‘het coronajaar’. Zo ook bij Dichterbij.
De komst van het coronavirus zorgde
ervoor dat we de manier waarop
we mensen met een verstandelijke
beperking ondersteunen bij een fijn
en betekenisvol leven, moesten
aanpassen. We zijn trots op ieders
doorzettingsvermogen; op hoe alle
collega’s, cliënten en verwanten dit
samen hebben aangepakt, ondanks
de moeilijke omstandigheden. Het laat
zien hoeveel kracht we met elkaar
bezitten.
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Een fijne dag
De crisis bracht ons plotsklaps in een nieuwe werkelijkheid, die enorme impact
had op iedereen. Door ziekte en overlijden, maar ook door de ingrijpende
maatregelen die we vooral in de eerste golf moesten nemen. Een moeilijke
periode, maar ook een periode die de flexibiliteit van Dichterbij toonde. In nauw
overleg en door goede samenwerking konden we onze cliënten een fijne dag
blijven bieden. We plukken de vruchten van deze verbeterde samenwerking in
de driehoeken, zoals die van de cliënt, verwant en begeleider, maar ook die van
dienstverleningscoördinator, regiebehandelaar en manager.
Maatwerk
Het programma ‘Leven en Werken vanuit de Ode’ bleek ook nu een mooi kader
om het welzijn van onze cliënten voorop te stellen. We hebben meer maatwerk
kunnen bieden, waardoor de woon- en leefomgeving beter kon aansluiten bij
de wensen van de individuele cliënt. De beperkingen van de coronamaatregelen waren ook een impuls voor nieuwe oplossingen in zorg en ondersteuning.
Denk bijvoorbeeld aan nieuwe technologie en e-health toepassingen, die in rap
tempo omarmd werden.
Talent centraal
Tijdens het online WAUW festival dat we in september organiseerden, vierden
we de trots op al het talent in onze organisatie. En om nieuwe talenten aan
onze organisatie te binden, lanceerden we de arbeidsmarktcampagne Dichterbij
en !K. Ook werd er hard gewerkt aan nieuwe woon-leefconcepten, waarbij
waardigheid centraal staat. Zoals in Horst. We maken onze zorg nóg persoonlijker en nemen ieders unieke talent als uitgangspunt. Continu zijn we op zoek
naar manieren om onze cliënten een fijn en betekenisvol leven te bieden. Naar
kansen gericht op vooruitgang, ervaringen en het vergroten van de leefwereld.
Wij geloven dat we daar samen met verwanten, de wijk, het dorp en partners
de beste invulling aan kunnen geven.
Verder kijken
We kijken als organisatie steeds naar nieuwe of andere manieren om onze zorg
te verbeteren. Door de 24-uurs zorgketen te optimaliseren is er nu bijvoorbeeld
betere afstemming tussen wonen, dagbesteding en de nachtzorg.
Met waardigheid als een mooie koers en alle ervaringen uit 2020 zetten we vol
enthousiasme onze richting voort. In dit kwaliteitsrapport lees je wat we
in 2020 gedaan en bereikt hebben en op welke punten we verder willen
ontwikkelen. We gaan 2021 met extra vertrouwen tegemoet.
Monique Caubo en Cecile Stallenberg
Raad van bestuur Dichterbij
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Dit is
Dichterbij
Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking en hun
netwerk. Dat doen we met kennis en kunde en in samenwerking met
andere partijen. Met familie, buurtbewoners en vrijwilligers werken we
binnen Dichterbij samen aan een betekenisvol leven voor mensen met
een verstandelijke beperking. De kernwaarden samen, betrokken, open
en professioneel staan hierbij centraal. Dat is de belofte die we in onze
Ode hebben opgeschreven.
We streven op basis van onze zorgvisie naar een betekenisvol leven voor
iedere cliënt. Dat doen we door aan te sluiten bij zijn/haar behoeften en
door met elkaar te blijven zoeken naar waar kansen liggen; kansen gericht
op ontwikkeling van talenten en het opdoen van ervaringen. Dat lukt
alleen op basis van optimale en zinvolle relaties: tussen zorgverlener en
cliënt, maar zeker ook met verwanten, andere zorgverleners, verenigingen
en instanties, kortom met iedereen die van betekenis is voor de cliënt.
Ook stimuleren we de samenleving om de mogelijkheden en talenten van
mensen met een verstandelijke beperking te ontdekken en te benutten.
Bij Dichterbij werken 3854 medewerkers (2750,3 FTE), waarvan
144 leerlingen en 348 stagiaires.
Bij Dichterbij wonen 2220 cliënten en 468 cliënten gaan bij ons naar de
dagbesteding.
Een uitgebreider beeld van Dichterbij in cijfers, vind je hier.
STEVIG
STEVIG valt buiten de scope van deze rapportage, omdat STEVIG ook te
maken heeft met kwaliteitseisen van justitie. STEVIG werkt als onderdeel
van De Borg, het samenwerkingsverband van organisaties die SGLVG+ zorg
en behandeling bieden, met de kwaliteitsmethodiek van dit kwaliteitsnetwerk. De Borg schrijft jaarlijks een eigen kwaliteitsrapport. Vanaf volgend
jaar zal STEVIG onderdeel zijn van de rapportage.
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Inleiding
Dit kwaliteitsrapport gaat voor het eerst over een
kalenderjaar. Het kwaliteitsrapport hiervoor ging
over de periode juli 2019 tot en met juni 2020, dit
rapport gaat over 2020. Het jaar 2020 is een zeer
bijzonder jaar. Corona heeft impact gehad op het
leven van cliënten en medewerkers. Een verslag
over dit bijzondere jaar is op zijn plek. Daarbij
geeft de overgang naar een kalenderjaar meer
aansluiting met het jaarverslag.
Corona
2020 is het jaar dat in teken staat van Corona. Het heeft een
ongekende invloed gehad op Dichterbij, cliënten, verwanten
en medewerkers. Dichterbij heeft een magazine gemaakt:
‘WIJ Magazine: Eén jaar samen leven en werken met Corona’.
Dit magazine is gemaakt om het zeer bijzondere en heftige
coronajaar te omlijsten. Het is een bundeling van onze ervaringen, hartverwarmende acties en creatieve oplossingen.
Coronacijfers
Gedurende 2020 zijn er 208 aantal cliënten besmet geweest
met het coronavirus, verdeeld over 79 locaties. Er zijn 27 aantal cliënten overleden (bij 7 cliënten is niet bekend of corona
de oorzaak was). Er zijn 7 cliënten naar de herstellocatie gegaan. In 2020 zijn er 357 aantal medewerkers van Dichterbij
besmet met het coronavirus.
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Corona dilemma’s
In het coronajaar 2020 voerden twee dilemma’s de boventoon bij Dichterbij:
1. Balans tussen veiligheid en kwaliteit van leven
De balans tussen veiligheid en kwaliteit was het grootste dilemma waar we
als organisatie mee te maken hebben gehad. Het was continu zoeken naar
de balans tussen maatregelen om besmettingen te voorkomen aan de ene
kant en de impact die dit heeft op de kwaliteit van leven van de cliënten.
Cliënten mochten bijvoorbeeld niet meer naar de dagbesteding toe en
geen bezoek ontvangen. Waar voor sommige cliënten de rust die sommige
maatregelen bracht prettig was, riep het bij andere cliënten juist verdriet en
boosheid op. Medewerkers hebben er hard aan gewerkt om te zorgen dat
het leven van cliënten toch op een fijne manier door kon gaan, maar dit was
door de maatregelen niet altijd gemakkelijk.
Er zijn veel dilemma’s geweest. De maatregelen zorgden er bijvoorbeeld bij
sommige cliënten voor dat ze meer agressie lieten zien, terwijl de trainingen
die medewerkers handvaten moeten geven om hier goed mee om te kunnen gaan, niet door konden gaan vanuit infectiepreventie.
Om besmettingen te voorkomen, zijn er zo min mogelijk fysieke contacten
geweest op locaties en tussen mensen. De andere kant hiervan is dat medewerkers in de directe zorg daardoor op afstand kwamen. Managers kwamen bijvoorbeeld minder op de locaties, terwijl medewerkers juist in deze
periode veel steun kunnen gebruiken. Ook onderling contact met collega’s
was lastiger. Via digitale middelen is natuurlijk goed contact te leggen en dit
gebeurd ook, maar dit wordt toch vaak als minder prettig ervaren.
2. Continuïteit van zorg - ziekteverzuim
Afgelopen jaar is het soms een uitdaging geweest om zorg te kunnen blijven bieden. Dit kwam vooral doordat er minder medewerkers beschikbaar
waren door quarantaine of omdat ze tot een risicogroep behoorden en
door een hoger ziekteverzuim als gevolg van corona. Het ziekteverzuim is
gestegen, doordat medewerkers ziek zijn geworden door corona, maar ook
doordat er na een lange periode van maatregelen en ziekte de veerkracht er
bij medewerkers uit was.
Om de continuïteit van zorg zo goed mogelijk te waarborgen werden
medewerkers van de dagbesteding ingezet bij woonlocaties, en werden er
flexmedewerkers, medewerkers van de serviceorganisatie en uitzendkrachten ingezet. Er werd grote bereidheid, toewijding en flexibiliteit getoond om
tot oplossingen te komen om zorg te kunnen blijven bieden.
De wisselingen in de teams en de inzet van uitzendkrachten maken het
bieden van kwalitatief goede zorg uitdagender, omdat deze medewerkers
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niet bekend zijn met elkaar en met de manier waarop we binnen Dichterbij
werken. Om de kwaliteit van zorg te waarborgen zijn er een aantal stappen
ondernomen. Zo werd er van uitzendkrachten die langer dan 6 weken werkzaam zijn bij een locatie van Dichterbij verwacht dat ze alle basisscholingen
gevolgd hebben.
De kwaliteitsvisie en de leer- en verbetercyclus van Dichterbij
De definitie van kwaliteit bij Dichterbij is niet in één volzin te geven. Maar het
gaat bij Dichterbij om samen werken aan een betekenisvol leven voor mensen
met een verstandelijke beperking, met betrokkenheid, openheid en professionaliteit. Om werken vanuit de zorgvisie en ‘Als je het mij vraagt’. En om betekenisgeving: wat maakt het leven, het werk en de organisatie de moeite waard?
We zijn verbonden met de omgeving en hebben oog voor externe eisen. Om
het werken aan kwaliteit te organiseren vanuit waar het echt om draait: het
voldoen aan wensen, verwachtingen en behoeften van de cliënten en andere
belanghebbenden.
Het kwaliteitsrapport van Dichterbij is opgebouwd vanuit de 4 niveaus in onze
leer- en verbetercyclus:
• Op cliëntniveau gebruiken we het instrument ‘Ben ik Tevreden?’. In een gesprek met de cliënt (en eventueel verwanten) onderzoeken we hoe tevreden
de cliënt is over de kwaliteit van zijn leven: wat gaat goed en wat kan beter?
• Op teamniveau leren en verbeteren we via ‘Als je het mij vraagt’, teamreflecties en de interne audits.
• Op regionaal niveau worden de bevindingen van teamreflecties en audits
samen met andere managementinformatie geanalyseerd. Hierover vindt een
spiegelgesprek plaats. Op basis daarvan worden verbeterpunten aangepakt.
Iedere regio bundelt de bevindingen in een eigen kwaliteitsrapport.
• Op centraal niveau wordt de informatie uit de regio’s gekoppeld aan bronnen
als de jaarverslagen van de klachtencommissie en cliënt- en medewerkersvertrouwenspersonen.
Het kwaliteitsrapport dat hieruit volgt, laat voor heel Dichterbij zien wat goed
gaat en wat beter kan op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Dit vormt de
basis voor het opstellen van de focuspunten op het gebied van kwaliteit op de
Dichterbij-agenda.
De raad van bestuur bespreekt het rapport met interne stakeholders (cliëntenraad, ondernemingsraad en raad van toezicht), met ondersteuning van afdeling
kwaliteit. Eens in de twee jaar houden we een externe visitatie, voor een brede
blik van buiten. Deze heeft in het vorige rapportagejaar plaatsgevonden.
De bronnen
De informatie in dit rapport komt uit diverse interne bronnen, zoals:
• Scores uit ‘Ben ik Tevreden?’

13

Kwaliteitsrapport 2020

home

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teamreflectieverslagen
Auditrapportages
Kwaliteitsrapporten van de 4 zorgregio’s, Expertise en de Serviceorganisatie
Jaarverslagen (van cliënt- en medewerkersvertrouwenspersonen,
klachtencommissie en bedrijfsopvangteam)
Overzichten (van moreel beraden en incidentenanalyses)
Ons informatiesysteem (registraties in het elektronisch cliëntendossier,
incidentmeldingen)
Voortgangsrapportages van de Dichterbij-agenda
Evaluatieverslag ‘leren van corona’ (Rol&Co en MZ-platform)
Onderzoeksrapport corona maart - juni 2020

In de verslagperiode zijn 58 interne audits, 7 nachtzorg-audits en 3 audits in
gezinshuizen gehouden. In het tweede kwartaal van 2020 zijn vanwege de
coronacrisis geen audits uitgevoerd. In de tweede helft van 2020 zijn de audits
digitaal uitgevoerd.
In het begin van 2020 is door de enorme druk vanwege corona besloten de
standaard jaarlijkse teamreflectie tijdelijk los te laten. Teams zijn uiteraard
niet gestopt met reflecteren. Door de coronacrisis hebben er veel individuele
gesprekken plaatsgevonden met cliënten, individuele medewerkers en teams
aan de hand van concrete situaties en vraagstukken. Daarnaast hebben teams
op verschillende manieren gereflecteerd. Een aantal teams heeft digitaal een
teamreflectie gehouden, anderen hebben bijvoorbeeld gebruik gemaakt van
een vragenlijst. Belangrijk is dat reflectie een logisch onderdeel is en blijft van
de leer- en verbetercyclus van teams en niet een jaarlijkse verplichting. Het is
een aandachtspunt om teams hierin te faciliteren en te stimuleren.
Leeswijzer
Het rapport bestaat uit 8 thema’s. Dat zijn de hoofdstukken van het rapport:
1. Zorgvuldig proces rondom de cliënt
2. Kwaliteit van bestaan
3. Kwaliteit van de relatie tussen cliënt, verwant en professional
4. Zicht op veilige zorg
5. Leven in vrijheid
6. Samenwerking binnen het team
7. Samenwerking binnen Dichterbij
8. Samenwerking in de buurt en met de keten
Per thema zijn de belangrijkste bevindingen van deze rapportageperiode en de
aandachtspunten voor komend jaar opgenomen. Aan het einde van het rapport
zijn op basis van deze bevindingen en aandachtspunten de focuspunten voor de
Dichterbij agenda voor 2020-2021 geformuleerd.
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Wat gaat goed?
• Met nieuwe inzichten wordt de zorg rondom cliënten passender
• Meer samenhang tussen Relatiegericht werken, Dynamisch verbinden en
‘Als je het mij vraagt’ rondom de cliënt om de zorg goed vorm te geven.
Wat zijn aandachtspunten?
• Een prominentere rol van de (persoonlijk) begeleider
• Methodisch werken
We ondersteunen de cliënt bij een betekenisvol leven. Zijn dromen, wensen en
behoeften leggen we vast in het ondersteuningsplan. We spreken af hoe we
dat willen bereiken, voeren de plannen uit, evalueren en leren daarvan. Deze
ondersteuningsplancyclus vindt plaats in een continue dialoog met cliënten en
hun ouders of verwanten; het is de basis van een zorgvuldig proces.
Dichterbij ondersteunt met Relatiegericht werken, Dynamisch Verbinden en
‘Als je het mij vraagt’ (AJHMV) het realiseren van een betekenisvol leven. Met
behulp van AJHMV achterhalen we, met behulp van het netwerk, wie onze
cliënt is en welke wensen en talenten hij heeft. Vanuit Relatiegericht werken
kunnen we goed aansluiten op zijn (basis)behoeften.
Uiteraard kunnen niet alle wensen vanzelfsprekend doorgang vinden. Dit betekent echter niet dat het niet kan. We blijven samen kijken naar wat wél kan.
Dat is onze focus. Dynamisch verbinden ondersteunt daarbij.
Frisse blik op de zorg
Door de coronamaatregelen moesten we zorg anders organiseren. Met elke
cliënt gingen we in gesprek. Wat heb je precies nodig? Past onze ondersteuning
nog bij je vraag? Diverse leercoaches zijn in opleiding ‘Als je het mij vraagt’ om
met cliënten in gesprek te gaan die het meest op corona reageerden (positief
en negatief).
In het begin golden de maatregelen voor alle cliënten. In mei 2020, toen versoepelingen kwamen, was er meer ruimte om per cliënt op maat te bekijken
wat wenselijk en verantwoord was. Zo kon er een beter balans komen tussen
veiligheid en welzijn van cliënten.
Doordat de dagbesteding wegviel, kregen sommige cliënten een dagritme dat
beter bij hen past. Zo konden zij later opstarten, dat zorgde voor rust en ontspanning. Bij andere cliënten zorgde dat juist voor onrust. Dat maakt maatwerk zo
belangrijk. Ook het gedeeltelijk opstarten was voor sommige cliënten fijn – er waren minder mensen tegelijkertijd op de dagbesteding, waardoor het rustiger was.
Sommige thuisblijvers hadden er juist weer moeite mee dat ze gedeeltelijk thuis
zaten, ook omdat daar geen dagbestedingsmedewerker meer was die activiteiten aanbood. Bij een aantal cliënten en ook verwanten was daar onvrede over.
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Gedurende het jaar hebben we geleerd en bijgesteld wat voor de individuele
cliënt nu echt kwaliteit van bestaan is. Daar is zoveel mogelijk bij aangesloten.
Door beperkingen van de dagbesteding en regelmatige quarantaine is dat niet
altijd gelukt. Er zijn veel mooie initiatieven, zoals de talentclubs die onderdeel
zijn van het concept Wonen en Leven bij Dichterbij, maar corona belet ons om
die volledig te benutten. Toch staat nog steeds centraal: ben wie je bent en doe
waar je gelukkig van wordt. Elke dag zetten we stappen om daar dichterbij te
komen.
Rol persoonlijk begeleider
De beleidsdriehoek van regiebehandelaar, begeleider en dvc’er spreekt het zorginhoudelijk beleid af. De ondersteuningsdriehoek van regiebehandelaar, dvc’er
en manager bekijkt wat nodig is om dit beleid goed uit te voeren. In de coronatijd zijn veel keuzes voor de zorg belegd in de ondersteuningsdriehoek. Veel
ingewikkelde besluiten over bijvoorbeeld kwetsbaarheid, risico’s, al dan niet
logeren bij familieleden en omgaan met mondkapjes bij cliënten die dat niet
begrijpen, zijn in de driehoek regiebehandelaar, manager en dvc’er besproken
en besloten. Dit was positief. Tegelijkertijd bleek dat in de praktijk de regiebehandelaar verder af kwam te staan van begeleiders. Het is een uitdaging rollen
goed in te vullen, zodat alle driehoeken goed kunnen functioneren. Het is een
uitdaging om dat consequent en goed te doen. Het werken aan een prominentere rol van de begeleider vraagt mede door de coronaperiode meer aandacht.
Met behulp van de methodieken dynamisch verbinden , ‘Als je het mij vraagt’ en
relatiegericht werken lukt het steeds beter om samen een oplossing te vinden
voor cliënten. Maar het lukt nog niet om samen een oplossing te vinden voor
cliënten met een extreme zorgvraag.
Intakeproces
‘Als je het mij vraagt’ is de basis voor het intakeproces voor nieuwe cliënten.
De eerste stappen zijn genomen om het intakeproces te optimaliseren.
Verpleegkundige zorg
In 2019 hebben we de inzet van de praktijkverpleegkundige en de verpleegkundige zorg in alle regio’s van Dichterbij geëvalueerd. Iedere regio heeft een
eigen, passende aanpak gekozen. Er zijn mooie eerste stappen gezet in de
verdere ontwikkeling. Zo heeft regio Oost een plan geschreven, waarvan de
uitvoering in 2021 gaat plaatsvinden. Regio West heeft een pool van verpleegkundigen die in de gehele regio actief zijn. Regio Zuid gaat in een breder kader
kijken hoe de verpleegkundige zorg het best ingericht kan worden, waarbij
kwaliteit, persoonlijk contact, het arbeidsmarktvraagstuk en betaalbaarheid
belangrijke factoren zijn.
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Cijfers
Ondersteuningsplannen
Jaar

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020

Cliënten met OP

86%

96%

95%

98%

Cliënten met actueel
OP (< 1 jaar)

59%

63%

48%

45%

Cliënten met OP <2 jaar

77,2%

Een ondersteuningsplan (OP) is nu actueel als het maximaal 1 jaar oud is, voor
akkoord ingevuld én op definitief staat. Een deel van de huidige OP’s is wel in
concept klaar, maar door medewerkers nog niet definitief gemaakt in het ECD.
Medewerkers ervaren het ECD niet als helpend, plannen die op definitief staan
zijn niet meer bij te werken. De behoefte is er wel om kort-cyclisch te werken
en het plan zo nodig continu te kunnen bijstellen naar behoefte van de cliënt.
Hier voorziet het ECD op dit moment niet in. In de beginperiode van corona is
het uitgangspunt geweest alleen OP’s te actualiseren als het team hiervoor
ruimte had.
Bij de audits wordt gekeken of er methodisch wordt gewerkt en of er op doelen
wordt gerapporteerd. Het methodisch werken blijft een aandachtspunt.
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2.
Kwaliteit
van bestaan
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Wat gaat goed?
• Cliënten zijn over het algemeen tevreden met hun leven
• Relatiegericht werken en ‘Als je het mij vraagt’ helpt teams om nog beter naar
de wensen en behoeften van de cliënt te kijken
• Corona zorgt voor snellere inzet van e-health

4,4
4,3
4,2
4,1
4,0
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4

Wat zijn aandachtspunten?
• Verder ontwikkelen van woon-/leefconcepten die aansluiten bij de wensen,
behoeften en talenten van cliënten
• Balans tussen veiligheid en welzijn van cliënt
Cliënten willen iets betekenen voor andere mensen, erbij horen, zich gewaardeerd voelen, zich ontwikkelen en ruimte krijgen om eigen initiatief te nemen.
Daar draait het om bij kwaliteit van leven. Alle zorg die Dichterbij biedt, is daarop gericht.
Cliënten over het algemeen tevreden
Om de kwaliteit van leven van de cliënt in beeld te brengen en van daaruit
hoog te houden of te verbeteren, gebruiken we het ‘Ben ik Tevreden?’-gesprek
(BIT). Dit voeren we minstens 1 keer per jaar met de cliënt (en/of de verwant,
als de cliënt het zelf niet kan verwoorden). BIT meet op de 8 domeinen van
Schalock. De afspraken die hieruit voortkomen leggen we vast in het ondersteuningsplan. Zoals activiteiten die de cliënt graag wil doen en afspraken over
taken in het huishouden. Alle BIT-uitkomsten samen geven een goed beeld
over de tevredenheid van cliënten. De resultaten leveren ook sturingsinformatie
op voor management en directie.
Over het algemeen zijn de meeste cliënten tevreden met de kwaliteit van
bestaan, blijkt uit BIT. Gemiddeld gaven ze hun leven in 2020 een 4,1 op een
schaal van 1 tot 5. De scores zijn gelijk aan die in het vorige rapport. De cijfers
van het BIT worden ondersteund door de uitkomsten van de audits. Auditoren
praten daarin met cliënten en/of verwanten over een aantal vaste onderwerpen.

Gemiddelde spreiding over de BIT-scores
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1,99%

4,61%

22,88%

26,78%

43,74%

December 2018

1,75%

4,48%

22,64%

27,54%

43,59%

December 2019

1,69%

4,44%

22,07%

28,46%

43,32%

December 2020

1,56%

4,21%

21,83%

29,36%

43,05%

4,3
4,2
4,0

4,0

ijk

el

n

1

n
vi
be

el
w

h

ic

-L

2

4,2

4,0

3,7

-P

ch

is

ch
sy

3

s

n

de

de

am

4,2

el
w

n
vi
be

oo

rs

e
rp

te
-In

4

ke

ij
nl

n

e

m
na

l

ee

-D

tie
la
re

aa

de

ng

e

m
sa

er
-P

ke

lij

n
oo

s

5

i
ev
nl

g

i

tw
on

6

-M

jn

zi

in

el
kk

7

g

lin

a
ep

fb

e

ie

er
at

el
lw

el
-Z

n

ge

n
la

e

8

-B

Gemiddelde
BIT-score

Dilemma’s
Bij een betekenisvol leven bezien vanuit het burgerschapsparadigma gaat het
vaak om eigen regie, zelfstandigheid en meedoen in de samenleving. Maar er
zijn ook cliënten die andere zorgvragen hebben. We zijn dan ook anders gaan
denken over wat goede zorg is, het waardigheidsdenken. Samen met de cliënt
en zijn verwanten kijken we hoe we zorg en een fijn leven zo goed mogelijk
vorm kunnen geven, hoe de cliënt zich kan ontwikkelen en ervaringen kan
opdoen. Daarvoor gebruiken we methodieken als ‘Als je het mij vraagt’ en relatiegericht werken. In de BIT-gesprekken scoort ‘Deelname aan de samenleving’
het laagst met een 3,7. Ook vorig jaar was dit een aandachtspunt. Vanuit het
waardigheidsdenken is het geen streven op zich dat iedere cliënt kan meedoen
in de samenleving, maar werken we hier wel aan als een cliënt dit graag wil of
nodig heeft. Het gaat dus om maatwerk.
Corona zorgt regelmatig voor dilemma’s: enerzijds willen we besmettingen
voorkomen, anderzijds ook de kwaliteit van bestaan op pijl houden. Medewerkers hebben zich hard ingezet om het leven van de cliënten ondanks de
beperkingen toch op een fijne manier door te laten gaan. Opvallend is dat een
deel van de cliënten de daginvulling in de eigen woning heel prettig vond. Dit
had met een aantal zaken te maken. Het niet op tijd klaar hoeven zijn in de
ochtend en het niet heen en weer met de taxi hoeven reizen gaf rust en dus
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meer kwaliteit van leven. Ook was er meer persoonlijke tijd en aandacht om
keuzes in de eigen omgeving te maken. Deze ervaring nemen we mee in het
verder ontwikkelen van het wonen en leven bij Dichterbij-concept. Voor andere
cliënten was het thuisblijven door de beperkingen wel erg moeilijk en heeft het
boosheid en verdriet opgeroepen.
Versnelling in gebruik e-health
E-health kan bijdragen aan een beter leven. Uitgangspunt is dat iedere cliënt
recht heeft op beantwoording van de vraag: wat kan e-health voor mij betekenen? Door de coronacrisis zijn we meer gebruik gaan maken van e-health. Zoals
beeldbellen: voor cliënten is het een belangrijk middel om sociaal contact te
onderhouden met familie, teams overleggen op die manier. In het ‘Een fijne dag
ondanks corona ideeënboek’ stonden allerlei tips om cliënten met e-health een
goede daginvulling te geven, zoals online beweeglessen. Zowel medewerkers als cliënten geven aan dat ze ook na corona gebruik blijven maken van
e-healthtoepassingen.
Woonwensen
Bij persoonsgerichte zorg is het belangrijk om zowel aandacht te hebben voor
de wensen als voor de basisbehoeften van cliënten. Veel begeleiders hebben
de training relatiegericht werken gevolgd. Die helpt, samen met het waarderend onderzoeken (‘Als je het mij vraagt’) hen om goed aan te sluiten bij de
behoeften en wensen van de cliënt. Zoals de woonwens. Steeds meer cliënten
willen zelfstandig wonen, maar wel met nabijheid van begeleiding en andere
cliënten. Daarnaast zorgt ook het ouder worden voor andere woonwensen en
–behoeften van cliënten. Het komende jaar besteden we veel aandacht aan de
ontwikkeling van Wonen en leven bij Dichterbij-concepten die aansluiten bij de
wensen, behoeften en talenten van cliënten.
Nieuwsberichten:
• Leerlingen technasium denken mee over maaltijden emb cliënten
• Met een dispenser doet marijke zelf de tandpasta op haar borstel
• Declan heeft een nieuw slaapvriendje de somnox slaaprobot

Dichterbij heeft in het vorige rapport voor 2021 organisatiebrede focuspunten
voor kwaliteit opgesteld, op basis van de focuspunten uit de regio’s. De focuspunten komen voort uit verbeterpunten uit het rapport. Het belangrijkste is om
- ook met corona - goede zorg te blijven bieden en niet teveel voornemens te
maken. De punten uit het vorige rapport zijn in dit huidige rapport niet veranderd, ze zijn wel verder geconcretiseerd in de regio’s.
We werken aan een integrale benadering van alles wat we als Dichterbij willen
en kunnen doen. We verbinden de strategische speerpunten, de uitdagingen
voor een gezonde bedrijfsvoering en de kwaliteitsfocuspunten. Dit alles komt
tot uiting in de 7 thema’s van de Dichterbij Agenda.
De kwaliteitsfocuspunten zijn:
1. Beter aansluiten op de behoeften van cliënten en verwanten
Een (nog) beter zicht op de wensen en behoeften van cliënten vormt de basis
voor de zorgverlening. We betrekken verwanten zoveel mogelijk. Het programma Leven en werken vanuit de Ode, nieuwe ontwikkelingen en innovaties met
onder meer nieuwe woon-/leefconcepten bieden belangrijke kaders van waaruit we werken en ontwikkelen. We leren van de ervaringen in coronatijd.
2. Meer aansluitende kennis en kunde van medewerkers
Medewerkers hebben (nog meer aansluitende) kennis en kunde om die zorg en
ondersteuning te leveren die nodig is voor de specifieke doelgroep waarmee
zij werken (nu en in de toekomst). Ze hebben de verplichte scholingen gevolgd
en beschikken over specifieke kennis over doelgroepen en aandachtsgebieden.
Daarmee zorgen we voor veilige en goede zorg. ‘Als je het mij vraagt’, logisch
redeneren, verpleegkundige expertise, verdere invoering van de Wzd en inzet
van BIT bieden belangrijke kaders om dit uit te voeren.
3. Professionalisering van de samenwerking in teams
Teams werken vanuit persoonlijk vakmanschap en volgens de principes van
zelforganiserend werken (rollen en kernrollen). Hierdoor kunnen ze gerichter en
efficiënter (samen)werken. Dit doen we binnen de kaders van het Professioneel
Statuut, relatiegericht werken, ‘Als je het mij vraagt’ en dynamisch verbinden.
4. Meer vaste medewerkers en meer medewerkers die met plezier werken
Dichterbij is een aantrekkelijke werkgever voor zorgprofessionals. Medewerkers zijn vitaal en werken met plezier bij Dichterbij. Vaste medewerkers die met
plezier werken zijn essentieel voor kwaliteit van zorg.
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3.
Kwaliteit van de
relatie tussen
cliënt, verwant
en professional
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Wat gaat goed?
• Cliënten zijn tevreden over de relatie met begeleiders
• Begeleiders kunnen vanuit AJHMV ondersteuning krijgen om een goede
dialoog te voeren met cliënten en verwanten om te achterhalen wat ze
belangrijk vinden
Wat zijn aandachtspunten?
• Soms nog meer oog nodig voor het standpunt van de verwant
• Samenhang AJHMV met Dynamisch Verbinden en Relatiegericht werken
Een goede relatie tussen cliënt, verwant en professional is een voorwaarde om
een cliënt goed te kunnen ondersteunen. Die relatie krijgt onder meer vorm via
‘Als je het mij vraagt’ (AJHMV). Door de juiste vragen te stellen en goed te luisteren, leren we cliënten en hun wensen goed kennen. Wat vind je belangrijk?
Waar ben je goed in? Wat wil je graag leren? Samen met de cliënt en zijn familie
maken we plannen om de wensen te vervullen.
De 5 afspraken van ‘Als je het mij vraagt’ (AJHMV):
1. We voeren positieve gesprekken
2. We praten met elkaar
3. We bespreken wat wel en niet kan
4. We doen wat we hebben afgesproken en leren van hoe het is gegaan
5. We doen wat we hebben geleerd
Goede dialoog voeren
Naast het in beeld hebben van wensen is het ook essentieel om de basisbehoeften van cliënten goed scherp te hebben. Regiebehandelaren kijken steeds
meer samen met begeleiders naar hoe de onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie eruitziet om de basisbehoeften van de individuele cliënt te vervullen. De
cliënt zelf, de verwant en andere mensen uit het sociale netwerk zijn belangrijke informatiebronnen. Dit is een belangrijk uitgangspunt in het waardigheidsparadigma.
De projectgroep ‘Als je het mij vraagt’ ondersteunt teams om de dialoog beter
te voeren. De leercoaches coachen medewerkers en teams in het voeren van
de dialoog en ze helpen onder meer bij het maken van een leidraad voor het
gesprek. De 20 ambassadeurs – cliënten, verwanten en medewerkers - van
AJHMV hebben hierin ook een belangrijke rol. Een goede dialoog voeren leer
je vooral door te doen. Door ervaringen uit te wisselen kun je samen leren en
verbeteren.
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Cliënten
Uit interne audits blijkt dat cliënten op een passende manier worden bejegend
en met respect behandeld. De meest genoemde positieve punten: medewerkers zijn deskundig en kennen de cliënt goed, er is een fijne sfeer en de contacten tussen cliënt-verwant-begeleider zijn goed. Soms worden er verschillen
ervaren tussen begeleiders.
In 2020 hebben 137 mensen (waarvan 55 bij STEVIG) een beroep gedaan op
een cliëntenvertrouwenspersoon: 99 cliënten, 37 ouders/verwanten/vertegenwoordigers van cliënten en 1 medewerker. In 89% van de gevallen ging
het hierbij (ook) om klachten. We streven ernaar om klachten zo laagdrempelig
mogelijk in de organisatie op te lossen. In 2020 is het in 90% van de gevallen
waarin (ook) sprake was van een klacht, gelukt om samen met de cliënt of de
ouder/verwant/vertegenwoordiger tot een oplossing te komen zonder dat de
klacht voorgelegd hoefde te worden aan de klachtencommissie. De meeste
signalen gingen over zorg en begeleiding (29%), bejegening (19%) of communicatie (17%).
In 2020 heeft de klachtencommissie 20 klachten van cliënten, wettelijk vertegenwoordigers en andere direct bij de cliënt betrokken personen ontvangen.
Van deze klachten waren er 19 ontvankelijk en 1 niet ontvankelijk. Er zijn in
2020 7 klachten ingetrokken.
De commissie heeft in het verslagjaar 12 klachten behandeld. Dit is inclusief 4
klachten die in 2019 zijn ingediend. Van 4 klachten loopt de behandeling door in
2021. Van de behandelde klachten heeft de commissie er 4 gegrond verklaard,
6 deels gegrond en 2 ongegrond.
Het feit dat een klacht ongegrond wordt verklaard wil niet zeggen dat de commissie geen aanbevelingen aan de organisatie heeft gedaan.
Verwanten
Medewerkers van het moreel beraad en de klachtencommissie zien veel vraagstukken rondom de samenwerking met verwanten/wettelijk vertegenwoordigers. Dit kan ingewikkeld zijn als verwanten anders denken over de zorg dan de
medewerkers. Soms is er sprake van handelingsverlegenheid bij medewerkers,
soms is er een gebrek aan overstijgend denken en het kijken vanuit het perspectief van de verwant.
Kijkend naar het waardigheidsdenken en ‘Als je het mij vraagt’, staat niet alleen
de cliënt centraal maar ook de mensen erom heen. Dat vraagt een andere
werkwijze en misschien ook wel andere vaardigheden van medewerkers. Zoals
het voeren van het goede gesprek met de verwant en het coachen van hen,
zodat we samen nog beter de goede dingen voor de cliënt kunnen doen.
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Invloed van corona
Corona heeft ook invloed gehad op de relatie tussen cliënt-verwant-professional. Cliënten en verwanten vonden het verwarrend als er verschil was tussen
landelijke maatregelen en maatregelen binnen Dichterbij. Toen er meer op
cliëntniveau werd gekeken in de driehoek dvc’er-manager-regiebehandelaar,
ontstonden er verschillen en ontstond er ook meer verschil van inzicht. Dat
leidde soms tot conflicten. In ingewikkelde situaties zijn managers nu meer in
de coachende rol betrokken.
Cliënten en verwanten hadden begrip voor de snelle besluiten in de allereerste crisis. Dat was nodig en goed. Maar in het vervolg daarop was er niet altijd
voldoende communicatie en afstemming met cliënten en verwanten. Daarop is
een leidraad ontwikkeld voor teams om het AJHMV-gesprek aan te gaan over
keuzes over onder andere bezoek en dagbesteding in tijden van corona. In regio
West is een aantal dvc’ers extra opgeleid in AJHMV om met cliënten in gesprek
te gaan die het meest op corona reageerden (positief en negatief).
“Tijdens de eerste periode in corona, heeft Dichterbij het ons niet makkelijk gemaakt. Veel verwanten waren geërgerd, omdat de communicatie
niet duidelijk was en te laat kwam. Hierdoor was er een verstoring in
relatie met verwanten. Er is toen 1 contactpersoon namens verwanten
opgestaan en die had wekelijks overleg met de manager. Zodat de
communicatie helder werd en vragen voor familie werden beantwoord.”
(Bron: Teamreflectie)

Nieuwsberichten:
• Portrettenbundel naasten in beeld

32

33

Kwaliteitsrapport 2020

home

4.
Zicht op
veilige zorg
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Wat gaat goed?
• Arbeidsmarktcampagne gestart om medewerkers te werven
• Ondersteuning bedrijfsopvangteam tijdens corona positief ontvangen
Wat zijn aandachtspunten?
• Het volgen van verplichte scholingen
• Continuïteit in teams
Cliënten en medewerkers van Dichterbij moeten in een veilige omgeving kunnen wonen,
leven en werken. Daarbij gaat het om zowel emotionele als fysieke veiligheid,
individueel en in de groep. Het is een randvoorwaarde om goede en veilige
zorg te kunnen geven.
Continuïteit van zorg
Dichterbij streeft naar zoveel mogelijk vaste begeleiders. Cliënten voelen zich
dan veiliger en een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met cliënten is
een voorwaarde om hun talenten en competenties te ontwikkelen. Corona
heeft de continuïteit van zorg beïnvloed. Medewerkers werden ziek of moesten
in quarantaine. Dit hebben we zo goed mogelijk proberen op te vangen met
medewerkers van dagbesteding, de serviceorganisatie en met flexmedewerkers en uitzendkrachten. Medewerkers toonden een grote bereidheid, toewijding en flexibiliteit om samen oplossingen te zoeken. Maar eind 2020 was er
ook veel verzuim, mede doordat de veerkracht er wel uit was.
Om het risico op nieuwe besmettingen te verkleinen, zijn flexmedewerkers van
Dichterbij slechts op 2 á 3 locaties ingezet. Op het moment dat er besmettingen
waren op de groep, werkte de flexmedewerker alleen nog op deze groep, of
juist tijdelijk niet meer op deze groep. Flexmedewerkers vonden het werken op
groep waar besmettingen waren uitdagend en zwaar, maar wel waardevol dat
ze bij konden dragen aan het continueren van zorg. Daarnaast was een positief
punt dat een aantal flexmedewerkers en medewerkers dagbesteding het werken op bepaalde woonlocaties zo leuk vonden, dat ze daar zijn blijven werken.
Teams hebben in 2020 vaker een beroep gedaan op het flexpunt. Daarbij zijn
er verschillen tussen de verschillende regio’s. In regio West is vooral de eerste
drie maanden van de coronacrisis veel vraag geweest naar flexmedewerkers. In
regio Zuid lag de piek meer rond de zomer. En in regio Oost was er een coronapiek in de kerstperiode. De meeste flexmedewerkers kennen de locaties waar
ze werken. Ze kennen de cliënten en medewerkers in het team. Veel diensten
zijn ingevuld via het flexpunt, maar er zijn ook diensten doorgezet naar uitzendbureaus. Uitzendkrachten werden wel op meerdere locaties ingezet.
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Van uitzendkrachten die langer dan 6 weken op een locatie van Dichterbij
werken, verwachten we dat ze alle basisscholingen gevolgd hebben die binnen
Dichterbij gelden. Voor de kwaliteit van de zorg is het essentieel dat alle medewerkers het gedachtengoed van relatiegericht werken in de dagelijkse praktijk
vorm kunnen geven.
Werving nieuwe medewerkers
Door het tekort aan zorgpersoneel is het soms lastig om nieuwe, vaste medewerkers te vinden. Medio 2020 zijn we daarom begonnen met de grote arbeidsmarkcampagne ‘Dichterbij & !K’. Deze campagne heeft onze zichtbaarheid
online en regionaal vergroot. Daardoor hebben meer kandidaten (ook vanuit
andere regio’s) op onze vacatures gereageerd. Ook zijn enkele zeer moeilijk
vervulbare vacatures ingevuld.
Door corona is de belangstelling voor de zorg toegenomen. Daarom gaan we
ons nadrukkelijk op zij-instromers richten. Vóór de zomer van 2021 willen we
50 zij-instromers binnen Dichterbij aan een baan geholpen hebben.
Veiligheid en preventie
Uit de eigen audits blijkt dat cliënten en medewerkers zich veilig voelen bij
Dichterbij. Als er spanningen zijn tussen cliënten onderling, hebben teams
daar aandacht voor en worden er (begeleidings)afspraken gemaakt. De regio’s
besteden op hun eigen manier aandacht aan veiligheid en preventie. In regio
Oost is bijvoorbeeld een kwaliteitsdag gehouden, waarin diverse kwaliteitsthema’s besproken zijn. En regio West gebruikt een risicosignaallijst met items
om te kunnen monitoren op veiligheid en kwaliteit. Op deze manier worden
verschillende signalen samengevoegd en gebruikt om in gesprek te gaan in
de driehoek. Ook organisatiebreed loopt een verbeterprogramma om signalen
rondom kwaliteit en veiligheid integraal te benaderen. Door gegevens uit bijvoorbeeld klachten, audits en incidentenmeldingen samen te brengen, geeft dit
een completer beeld dan al de gegevens afzonderlijk. Dit zorgt voor verbeterpunten en focus.
Scholing medewerkers
79% van de medewerkers die voorbehouden en risicovolle handelingen uitvoeren, is daarvoor bevoegd, aldus de audits. Door corona zijn veel praktijktrainingen niet doorgegaan, zoals training fysieke weerbaarheid en agressietraining.
Daardoor hebben we besloten om bevoegdheden met 6 maanden te verlengen, mits de medewerker zich bekwaam voelt. Nieuwe medewerkers volgen
altijd de basistraining.
Extra aandacht voor hygiëne
Door corona is er binnen Dichterbij extra aandacht voor hygiëne gekomen.
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Veel teams hebben een aandachtshouder voor dit thema. In regio Zuid hebben
dvc’ers een training gevolgd om meer inzicht te krijgen in corona, besmettingswegen, risicofactoren, hygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen en dergelijke. Op die manier konden zij teams beter coachen. Sinds november 2020 is er
dagelijks in alle regio’s een regionale regisseur corona actief: medewerkers met
coronavragen kunnen bij hem of haar terecht.
Risico-inventarisatie
Per cliënt maken we een risico-inventarisatie. Er worden begeleidingsafspraken
gemaakt om met deze risico’s om te gaan en zo mogelijk te voorkomen. Uit de
interne audits blijkt dat 64% van de cliënten een actuele risico-inventarisatie
heeft. In 91% van de gevallen wordt hiernaar gehandeld.
Melding incidenten cliënten
Het totaal aantal MIC-meldingen (melding incidenten cliënten) was in kwartaal
1 en 2 van 2020 nagenoeg gelijk aan 2019. In de laatste 2 kwartalen van 2020
was er sprake van een duidelijke daling ten opzichte van 2019 en lag het aantal
meldingen op het niveau van 2018.
Totaal aantal MIC meldingen
2018

Q1

Q2

Q3

Q4

4.062

4.173

3.846

4.098

2019

4.428

4.241

4.140

4.761

2020

4.530

4.273

3.863

3.932

Stijging/daling in 2020 ten opzichte van voorgaande jaren in %
Jaar 2020

Q1
2018

Q2
2019

Q3

Q4

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Agressie/geweld +8,4%* ±0,0%

+3,7%

-0,6%

-1,0%

-8,1%

-11,6%

-21,3%

Medicatie

+17,5% +7,9%

+9,4%

+5,7%

+11,1% +1,0%

+0,9%

-11,7%

Vallen

+8,8%

-9,2%

-2,9%

-7,5%

+10,6% -9,5%

±0,0%

-6,3%

Medicatieveiligheid
In 2020 hebben door corona slechts 64 audits plaatsgevonden. Bij 25 daarvan
was onze apotheek Brocacef aangesloten voor het onderwerp medicatieveiligheid. Bij 90% van de audits werd gezien dat de medicatie goed op naam stond.
Bij de helft van de audits waren de medicijnen op de juiste manier opgeborgen.
Een aandachtspunt is de toegang tot de medicijnkast. Vaak ligt de sleutel op
een plek waar ook onbevoegde medewerkers bij kunnen. Tijdens de audits gaf
een aantal teams aan dat er soms communicatieproblemen zijn met Brocacef,
vooral bij levering van noodmedicatie of tussentijds uitgeschreven recepten.
Brandveiligheid
64% van de locaties die geaudit zijn, houdt jaarlijks brandoefeningen. De noodgangen zijn nagenoeg overal in orde (99%), dat geldt ook voor de blusapparatuur (90%). Dit is geen 100%, omdat bedrijven die de blusmiddelen controleren
niet op locatie konden komen door corona. Aandachtspunten qua brandveiligheid zijn een goed bedrijfsnoodplan (bij 77% was dat op orde) en de scholingen
voor bedrijfshulpverlening en veiligheid en preventie (70% op orde). Cliënten en
verwanten hebben bij 6 audits in 2020 aangegeven niet altijd op de hoogte te
zijn van wat te doen bij brand en in de nacht.
Bedrijfsopvangteam (BOT)
In 2020 hebben 61 mensen een beroep gedaan op het bedrijfsopvangteam. In
de meeste gevallen zijn 1 tot 3 gesprekken met de medewerker gevoerd. Soms
was een verwijzing naar een specialist nodig.
In 2020 zijn 690 gesprekken gevoerd in verband met de coronasituatie. Dit is
gedaan door leden van het BOT en mensen van buiten het team, zoals vertrouwenspersonen. Bij 50 gesprekken nam de medewerker het initiatief, bij 505
gesprekken nam het management het initiatief om het BOT een of meerdere
gesprekken te laten voeren. De overige 135 waren vervolggesprekken.
Het BOT heeft alle medewerkers gebeld die gewerkt hebben met cliënten
met een coronabesmetting. Zij stelden deze proactieve steun zeer op prijs.
Medewerkers waardeerden ook de steun die ze indien nodig van geestelijk
verzorgers kregen. Zij nemen de tijd om te bespreken wat deze heftige tijd met
je doet.

*Leeswijzer: In kwartaal 1 van 2020 was het aantal MIC-meldingen agressie 8,4% hoger
dan in het eerste kwartaal van 2018
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BOT-gesprekken

288

284

Incidenten gemeld bij en onderzocht door de incidentencommissie:
Aantal onderzoeken
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of cliënt-medewerker) dan onderzoekt de incidentencommissie het incident.
Het doel van het onderzoek is om daarvan te leren en te verbeteren. In geval
van een calamiteit of geweld in de zorgrelatie zijn we verplicht hiervan melding
te doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Ervaren problemen

116 108
124

195
186

125
136

107

gevoel tekort te schieten

niet gesteund voelen

privé-situatie

balans werk-pri vé

confrontatie met leed

zorgen over de ander

angst

grote (emotionele) belasting

Incidentenonderzoek
Het analyseren en afhandelen van incidenten is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van het team en de manager. Is er sprake van een ernstig incident of calamiteit, of een vermoeden van geweld in de zorgrelatie (cliënt-cliënt
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Mogelijke calamiteit, gemeld bij IGJ

1

Mogelijk geweld in de zorgrelatie, gemeld bij IGJ

2

Intern onderzoek, niet gemeld bij IGJ

4

Na melding wordt het onderzoeksrapport en het verbeterplan aangeleverd aan
de inspectie. De aangeleverde onderzoeksrapporten over de incidenten zijn
door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geaccordeerd.
Het onderzoek van de incidentencommissie leidt altijd tot verbeterplannen, ook
als er geen reden is voor melding bij de inspectie. Teams leren en verbeteren
naar aanleiding van het onderzoek. Een aandachtspunt is het breder in de organisatie leren van de onderzoeken.
Herstellocatie Oss: verbeterplan
Eind april, begin mei werd duidelijk dat enkele medewerkers, die gewerkt
hadden in de toen net gesloten herstellocatie in Oss, waren besmet met
corona. De mogelijke link tussen de werkzaamheden en de besmetting
werd snel gelegd. De raad van bestuur heeft de incidentencommissie van
Dichterbij gevraagd een intern onderzoek uit te voeren. Onderzocht zijn de
omstandigheden waaronder een (mogelijke) besmetting van medewerkers
op deze locatie heeft kunnen plaatsvinden.
Met het oog op een eventuele tweede coronagolf, waarbij opnieuw gebruik gemaakt zou kunnen worden van herstellocaties, heeft de commissie
een advies uitgebracht om besmettingen op herstellocaties te voorkomen.
Op basis daarvan is een verbeterplan opgesteld. Dat plan wordt gebruikt bij
de (her-) inrichting van twee herstellocaties, zodat er een goede en veilige
doorstart kan plaatsvinden.
(Bron: nieuwsbericht intranet 19 oktober 2020)

Nieuwsberichten:
• Een diepe buiging voor het testteam
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5.
Onvrijwillige
zorg
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Wat gaat goed?
• We zijn ons nog scherper dan voorheen bewust van beslissingen die we voor
onze cliënten nemen; we gaan daar zorgvuldig mee om
• We hebben het proces om te werken volgens de Wet zorg en dwang (Wzd)
tijdig en goed ingericht
Wat zijn aandachtspunten?
• De registratiefaciliteiten in onze systemen zijn nog niet volledig op orde
• Medewerkers stimuleren om de e-learning Wzd te volgen
Alle zorg, vrijwillig én onvrijwillig, dient uiteindelijk bij te dragen aan een betekenisvol en
waardig leven. Vanuit deze visie hebben we de Wet zorg en dwang (Wzd) bij
Dichterbij ingevoerd. In het najaar van 2020 is een enquête gehouden onder
zorgverantwoordelijken en managers over de Wzd. Ruim 90% van de respondenten zegt te weten wat de Wzd betekent voor zijn taken en verantwoordelijkheden. In de teams ligt dit volgens de respondenten lager (56%). Zo is de
e-learning Wzd nog niet door alle medewerkers gevolgd. We blijven hiervoor
aandacht houden.
Invoering Wzd
In 2019 hebben we de invoering van de Wzd voorbereid om er vanaf 2020 mee
te werken. Beleids- en uitvoeringskaders zijn gemaakt en gecommuniceerd,
zorgverantwoordelijken voorbereid op hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden en het toezicht van de Wzd-functionarissen geregeld. De cliëntenraad is
betrokken in de besluitvorming en doorlopend geïnformeerd over de gevolgen
van de nieuwe wet. We hebben ons aangesloten bij de klachtencommissie
KCOZ en samenwerkingsafspraken gemaakt met externe cliëntvertrouwenspersonen, die zich in digitale bijeenkomsten hebben voorgesteld aan medewerkers
en cliënten. In 2020 zijn de beleids- en uitvoeringskaders op onderdelen aangepast of vervolledigd naar aanleiding van nieuwe of nadere regels en richtlijnen,
knelpunten in de praktijk en signalen van Wzd-functionarissen.
Bewustzijn
Onder de nieuwe wet wordt onvrijwillige zorg kritisch bekeken en het ernstige
nadeel goed in kaart gebracht. We kijken waar afbouw kan plaatsvinden en
welke alternatieven er liggen. Zorgverantwoordelijken vinden dat vragenuurtjes en moreel beraad hen helpen bij het afwegen van beslissingen. Verwanten
hebben in een aantal gesprekken gezegd dat de onvrijwillige zorg bijdraagt aan
de veiligheid van de cliënt.
De coronacrisis heeft het bewustzijn van onvrijwillige zorg verder vergroot,
omdat alle cliënten vrijheidsbeperkingen kregen opgelegd: ze mochten geen
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bezoek ontvangen, niet logeren, niet naar de dagbesteding, niet zelf op pad. Dit
was lastig voor cliënten én medewerkers. Tijdens de eerste golf hebben we, in
overeenstemming met richtlijnen van het ministerie van VWS, beperkt ruimte
gegeven om voor coronamaatregelen af te wijken van wat de Wzd voorschrijft.
Daarna hebben we dat weer teruggedraaid. Ook bij coronamaatregelen volgen
we nu het afwegingskader van de Wzd en proberen we zoveel mogelijk op
basis van vrijwilligheid te werken. In overleg met de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) kijken we bijvoorbeeld of er mogelijkheden zijn om binnen
quarantaine of isolatie enige ruimte te bieden.
Cijfers
In 2020 zijn we gestart met de registratie van de onvrijwillige zorgplannen en
noodmaatregelen volgens de Wzd. Omdat we eind 2020 overgegaan zijn op
een geautomatiseerde registratiemethodiek, zit er mogelijk een kleine dubbeling in onderstaande cijfers. De cijfers betreffen zowel de cliënten van Dichterbij
als STEVIG.
Vorm Onvrijwillige Zorg

Aantal

Aantal unieke
cliënten

Verhouding
unieke
cliënten t.o.v.
totale aantal
cliënten

Aanbrengen van beperkingen
het eigen leven in te richten

116

75

3%

Beperking in het gebruik van communicatiemiddelen

13

10

Geen subcategorie

1

1

Overige beperkingen

102

64

Beperken van bewegingsvrijheid

472

347

Beperken van de bewegingsvrijheid door plaatsing op gesloten
afdeling

25

24

Fysieke fixatie

180

116

Mechanische fixatie

74

61

Overig

193

146

Beperken van het recht op het
ontvangen van bezoek

2

2

Geen subcategorie

1

1

(leeg)

1

1

13%

0%
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Vorm Onvrijwillige Zorg

Aantal

Aantal unieke
cliënten

Verhouding
unieke
cliënten t.o.v.
totale aantal
cliënten

Controle aanwezigheid gedragbeïnvloedende middelen

21

15

1%

1

1

Geen subcategorie

19

13

Overig

1

1

Insluiten

317

186

2

1

In een separeerverblijf

8

6

Op de eigen kamer/verblijfsruimte/
appartement/woning

299

173

Overig

8

6

Onderzoek van woon-/verblijfsruimte op gedrag-beïnvloedende middelen en gevaarlijke
voorwerpen

2

2

Bij Dichterbij wonen 2220 cliënten en 468 cliënten gaan bij ons naar de dag
besteding. In 2020 waren er 530 unieke cliënten met onvrijwillige zorg
(gekeken naar onvrijwillige zorgplannen en noodmaatregelen), dit is 19,7% van
het totale aantal cliënten van Dichterbij en STEVIG.
Audits
In de audits komen de volgende onderwerpen aan bod. Het percentage geeft
aan bij hoeveel procent van de audits het onderdeel op orde was. Er is duidelijk
een stijgende lijn.

7%

88%

92%

80% 82%
2017 - 2018

71%
57%

0%

2018 - 2019

36%

2019 - 2020

22%

1

1

(leeg)

1

1

Uitoefenen van toezicht op de
cliënt

11

9

Cameramonitoring

1

1

Toepassen electronische traceringsmiddelen

1

1

Toepassing overige toezichthoudende domotica

9

7

Vocht en voeding, medische
handelingen en therapeutische
maatregelen

271

198

Overig

6

5

Toedienen van medicatie

231

164

Toedienen van vocht en voeding

11

8

Verrichten van medische controles
of andere medische handelingen
en therapeutische maatregelen

23

21

Eindtotaal

1212

2020

0%

Uitvoeringsprotocollen
vrijheidsbeperkende
maatregelen

Bekwaamheid uitvoeren
vrijheidsbeperkende
maatregelen

7%

Ontwikkeling verzuim per maand 2018 - 2019 - 2020

10%
9%
8%
7%
6%
5%
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2020

6,4%

6,9%

9,3%

8,4%

7,2%

6,9%

6,2%

6,0%

6,7%

7,6%

7,9%

8,2%

2019

7,1%

7,6%

7,0%

6,1%

5,7%

5,5%

5,5%

5,4%

5,8%

6,3%

6,5%

6,6%

2018

7,2%

8,1%

7,8%

6,5%

6,2%

6,4%

6,2%

6,5%

7,1%

7,3%

7,8%

7,5%
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6.
Samenwerking
binnen het team
48
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Wat gaat goed?
• Teams werken actief aan het versterken van de samenwerking
• Aandacht voor vitaliteit toegenomen
• Centraal roosteren versneld ingevoerd door corona
Wat zijn aandachtspunten?
• Continuïteit van zorg waarborgen
• Het maken van duidelijke afspraken tussen team en regiebehandelaren
De teams bij Dichterbij leren zelf organiserend te werken. Zelforganisatie
helpt om zorg dichtbij de cliënten te organiseren en zo optimaal mogelijk aan te
sluiten bij hun wensen en (zorg)vragen. Teams brengen hun werk en talenten
in kaart, bepalen welke kennis en vaardigheden ze nodig hebben en verdelen
(kern)rollen.
Teamontwikkeling in coronatijd
Door corona hadden teams niet altijd tijd om aan de eigen teamontwikkeling
te werken. Overlegmomenten vielen weg, online overleggen werd de norm.
Dat was voor veel medewerkers wennen. Andere overlegmomenten werden
in specifieke situaties juist geïntensiveerd. Denk aan driehoeksoverleg bij een
coronabesmetting, overleg met de roosteraars en tussen dvc’ers. Na de eerste
lockdown ontstond er meer ruimte voor reflectie. In veel teams is de heftige
coronaperiode geëvalueerd, met ondersteuning van onder andere managers,
het bedrijfsopvangteam en geestelijk verzorgers.
Zaken als verdiepende scholing en gesprekken over het ondersteuningsplan
zijn tijdelijk stilgelegd of uitgesteld in verband met corona. Dit is terug te zien in
de auditcijfers. 52% van de teams had het systematisch reflecteren op goede,
veilige en persoonsgerichte zorg op orde. Het bijhouden van relevante ontwikkelingen was in 47% van de teams op orde, de beschikbaarheid van voldoende
deskundige medewerkers bij 67% en het systematisch bewaken, beheersen en
verbeteren van kwaliteit van zorg bij 45%.
De regiebehandelaar heeft zijn rol in deze lastige tijd goed gepakt. Teams
vonden dit fijn. Aandachtspunt is het samen maken van afspraken op basis van
inhoud en inrichting, waarbij er bijvoorbeeld niet te veel op het bordje van de
regiebehandelaar belandt. Daarnaast is er soms een gevoel van afstand ontstaan tussen regiebehandelaar en team, omdat de regiebehandelaar fysiek niet
aanwezig kon zijn. Een goede relatie met het team is voor de regiebehandelaar
van groot belang om passende ondersteuning te kunnen bieden. Hierin is een
belangrijke rol weggelegd voor de dvc’er.
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Creativiteit in coronatijd
Coronamaatregelen als geen bezoek en geen dagbesteding zorgden voor veel
creativiteit bij medewerkers. Wat kunnen we wél doen om cliënten een fijne
dag te geven, samen met verwanten, vrijwilligers en medewerkers? We kunnen
trots zijn op wat we met elkaar bereikt hebben. Het is een mooie aanleiding
om opnieuw te kijken naar vormen van dagbesteding op basis van talenten van
cliënten en medewerkers en op basis van de behoefte van cliënten aan tijd,
activiteit en contact met anderen.
Zelforganiserend leren werken
In teamreflecties was zelforganisatie net als voorgaande jaren het meest
besproken onderwerp. Hoe geef je zelforganisatie vorm via kernrollen, door
elkaars talenten te gebruiken en elkaar feedback te geven? Er zijn verschillende activiteiten die de samenwerking binnen het team versterken, zoals
het leiderschapsprogramma ‘Talent aan Zet’, het programma ‘Service met een
glimlach’ voor medewerkers van de serviceorganisatie en dynamisch verbinden.
Dit alles helpt medewerkers om hun rol en verantwoordelijkheden te pakken
en daardoor beter tot samenwerken te komen. Voorbeelden van teams die
steeds meer zelf organiserend werken: gedragsdeskundigen nemen steeds
meer proactief de verantwoordelijkheid om hun formatie op peil te houden en
kernrolhouders personeel en teamzaken nemen de verantwoordelijkheid voor
het teamontwikkelplan. Bij teams waar de kernrol personeel en teamzaken is
belegd is helder wie aandacht heeft voor een warm welkom en goede introductie van een nieuwe medewerker. Ook krijgt leren en reflecteren het hele jaar
door een plek in verschillende teams. Soms in teamreflecties, maar vaak ook in
gesprekken rondom corona, teamoverleg of multidisciplinaire overleggen.
Vitaliteit
Door corona was de druk op de medewerkers hoog in 2020. Managers hebben
dan ook een belangrijke taak: ze kijken naar de belasting van medewerkers en
zorgen voor voldoende rusttijd en pauzes. Door zieke medewerkers te ondersteunen streven ze ernaar dat zij snel weer vitaal worden. Centraal roosteren,
met als doel een gezond en evenwichtig rooster én het zoeken naar nieuwe
werkvormen waarbij medewerkers diensten van 8 uur kunnen maken, moet
bijdragen aan prettiger werken.
Voor regiebehandelaren blijkt duidelijkheid over hun rol en taak als behandelaar belangrijk. Ze ervaren meer stress en werkdruk op plekken waar dit niet
of minder duidelijk is. Daarnaast geven regiebehandelaren aan het moeilijk te
vinden om goed voor zichzelf te zorgen, bijvoorbeeld door voldoende afstand te
nemen en grenzen aan te geven.
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2018 - 2019

36%

2019 - 2020

Regelarm werken
Dichterbij streeft naar een zo regelarm mogelijke zorg. De cliënt staat centraal,
niet het systeem.22%
Medewerkers zijn kritisch en stellen bij de dingen die zij doen
vragen als: wat heeft de cliënt hieraan? Kan het eenvoudiger? Sommige teams
vinden het onnodig belastend om met de computer te werken, bijvoorbeeld om
informatie op te zoeken of te rapporteren. In de proeftuin ‘Digibij’ is hier aandacht voor, onder meer doordat medewerkers met een eigen tablet of laptop
dichtbij de cliënt kunnen werken, dus niet via een vaste computer. Tijdens de
eerste lockdown
vonden zorgmedewerkers
de samenwerkingUitvoeringsprotocollen
met de serviceBekwaamheid
uitvoeren
organisatie flexibeler,
minder gebonden aan regels.
vrijheidsbeperkende
vrijheidsbeperkende

Beroep gedaan op vertrouwenspersoon
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Introductie nieuwe medewerkers
Het inwerken van nieuwe medewerkers was vorig jaar een belangrijk aandachtspunt. In het laatste kwartaal van 2020 zijn we begonnen met een nieuw
introductieprogramma voor nieuwe medewerkers, zodat ze snel en goed inzetbaar zijn en ook langer behouden blijven voor Dichterbij. Door corona vindt de
introductie nu online en interactief plaats. In 2021 gaat de ontwikkeling verder.
Gepland staan onder meer een introductie in leren en ontwikkelen en een
introductie-app.
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In 2020 heeft de klachtencommissie in totaal 2 klachten van medewerkers ontvangen. Van deze klachten was er 1 ontvankelijk en 1 niet ontvankelijk.

Medewerkersvertrouwenspersoon
In 2020 hebben 78 medewerkers een beroep gedaan op een vertrouwenspersoon, 6 minder dan in het jaar ervoor. De stijgende lijn van afgelopen jaren is
daarmee doorbroken. Veruit de meeste keren ging het om samenwerking (56x)
en bejegening (49x).

Nieuwsberichten:
• Warm welkom om nieuwe collega’s aan Dichterbij te binden - Nieuws
• Nagenieten van wauw festival kijk het sfeerverslag

Cijfers

Ontwikkeling verzuim per maand 2018 - 2019 - 2020
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7.
Samenwerking
binnen
Dichterbij
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Wat gaat goed?
• Door corona hebben teams elkaar beter gevonden
Wat zijn aandachtspunten?
• Heldere informatievoorziening over corona
• Goede overdracht in de 24-uurszorg
Voor goede zorg en ondersteuning is goede samenwerking nodig in de organisatie. Tussen zorgteams onderling, tussen zorgteams en medewerkers van
Expertise (behandelaars en therapeuten) en tussen zorgteams en de service‑
organisatie (kantoorfuncties) die kijkt wat de teams nodig hebben.
Goede samenwerking
Zorgteams vinden dat ze goed samenwerken met medewerkers van Expertise.
Daarbij noemen ze vaak expliciet de samenwerking met regiebehandelaren.
Om tot de juiste zorg te komen, wordt het driehoeksoverleg regiebehandelaar dvc’er - manager vaak ingezet. De methodiek dynamisch verbinden helpt teams
om beter samen te werken. De methodiek helpt ook bij de verbinding tussen
zorgteams en de serviceorganisatie.
De kernwaarde samen werd echt zichtbaar in de coronatijd. Zo sloten medewerkers van dagbesteding aan bij woongroepen om cliënten een fijne daginvulling te geven. Woonbegeleiders en dagbestedingsmedewerkers werden
zo directe collega’s die van elkaar leerden en samen nieuwe ideeën opdeden
om cliënten beter te ondersteunen. Ook regiebehandelaren werden meer
onderdeel van het team. Medewerkers van de serviceorganisatie en Expertise
hielpen hun collega’s in de zorg, onder meer met het rondbrengen van persoonlijke beschermingsmiddelen, schoonmaken en het verstrekken van eten.
Het zorgde voor kennis, contacten, inzichten en ideeën die ook voor de lange
termijn gunstig zijn. De audits bevestigen het beeld van goede samenwerking.
In 79% van de audits gaven medewerkers aan multidisciplinair te werken en
tijdig te schakelen met disciplines en specifieke expertise van binnen of buiten
de organisatie.
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“In de tweede helft van december en begin januari heeft regio Zuid met
de tweede golf te kampen gehad. Er waren veel besmettingen, van zowel medewerkers als van cliënten. Op enkele locaties waren alle cliënten
én een groot deel van de medewerkerkers ziek. Toch is het steeds weer
gelukt, door samenwerking met andere groepen, inzet van personeel
van kantoor en met uitzendkrachten en zzp’ers om de zorg toch door te
laten draaien. We zagen een grote vorm van saamhorigheid. De medewerkers verdienen een dik compliment!”
(Bron: kwaliteitsrapport regio Zuid)

Informatie en communicatie
Goede communicatie over alle maatregelen en corona was en is een uitdaging.
In het begin was er weinig informatie, uiteindelijk staat er veel over corona op
intranet, verspreid op verschillende plekken en ook niet altijd eenduidig.
Medewerkers geven al sinds het begin van de coronacrisis aan dat het vinden
van relevante informatie om snel en goed te kunnen handelen bij een (mogelijke) coronabesmetting lastig is. Ze vinden in de stress niet zo makkelijk wat
ze zoeken en ook de tekst vinden ze ingewikkeld. Intranet en de docutheek
dragen niet bij aan goede informatievoorziening.
Communicatie tussen medewerkers blijft ook een aandachtspunt. Een goede
overdracht tussen medewerkers die in de ochtend werken, medewerkers van
de nachtzorg en medewerkers van de zorgcentrale is belangrijk in de 24-uurszorg.
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8.
Samenwerking
in de buurt
en met
de keten
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Wat gaat goed?
• Laagdrempelige nieuwe samenwerking met huisartsen
• Hartverwarmende acties in de buurt
Wat zijn aandachtspunten?
• Verder vormgeven van samenwerking in de keten
Door corona was iedereen in 2020 veel thuis. Toch zijn er mooie verbindingen
ontstaan: buren brachten een lekkere pan soep, cliënten deden een tuinbingo
met de buren of maakten vogelhuisjes voor de buurt. Bekijk meer voorbeelden
van hartverwarmende acties.
Verschillen
Op een aantal plekken binnen Dichterbij zit Dichterbij samen met een verpleeghuis op een locatie. Landelijk verschilden de maatregelen voor verpleeghuizen
en de gehandicaptenzorg. Die verschillen zorgden soms voor teleurstellingen of
onbegrip: cliënten vanuit het verpleeghuis mochten bijvoorbeeld wel een kop
koffie in het gezamenlijke restaurant halen, wat niet mocht vanuit de gehandicaptensector. Na de zomer speelden deze verschillen niet meer.

Samenwerking huisarts
Toen één van de huisartsengroepen het contract voor de medische zorg met
Dichterbij opzegde, besloot een bij de groep aangesloten huisartsenpraktijk
alle huisartsenzorg op zich te nemen voor de 130 cliënten van Dichterbij in de
betreffende regio. Zo ontstond er een nauwe en laagdrempelige samenwerking
met de artsen verstandelijk gehandicapten, de praktijkverpleegkundige gehandicaptenzorg en de begeleiders van Dichterbij. Een mooi voordeel is dat de
huisarts snel ervaring opbouwt met deze specialistische doelgroep. Dat ervaren
alle betrokkenen als heel positief.
Ketensamenwerking
We zien dat er een groeiende vraag is naar ondersteuning en begeleiding van
cliënten vanuit het jeugdzorgdomein naar verdere passende ondersteuning en
woonaanbod. We kunnen onze kennis en expertise structureler bundelen om
samen in de keten hier verder vorm aan te geven.
Nieuwsberichten:
• samen-focussen-op-verbeterpunten-de-avg-en-huisartsenzorg

“Het is fijn om van collega’s binnen de verpleeghuiszorg tips en trics te
krijgen als het gaat om hygiënisch werken. Daar kunnen we veel van
leren.”
(Bron: kwaliteitsrapport regio Noord-Midden)

“Er zijn vrijwilligers in de woningen waar wekelijks contact mee is.
Maar er wordt ook gezocht naar uitbereiding van vrijwilligers voor de
overige bewoners. Medewerkers mogen zelf meer initiatief tonen om
verbindingen te leggen met de buren en dagbesteding.“
(Bron: teamreflectie regio Oost)
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9.
Focuspunten
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Dichterbij heeft in het vorige rapport voor 2021 organisatiebrede focuspunten
voor kwaliteit opgesteld, op basis van de focuspunten uit de regio’s. De focuspunten komen voort uit verbeterpunten uit het rapport. Het belangrijkste is om
- ook met corona - goede zorg te blijven bieden en niet teveel voornemens te
maken. De punten uit het vorige rapport zijn in dit huidige rapport niet veranderd, ze zijn wel verder geconcretiseerd in de regio’s.
We werken aan een integrale benadering van alles wat we als Dichterbij willen
en kunnen doen. We verbinden de strategische speerpunten, de uitdagingen
voor een gezonde bedrijfsvoering en de kwaliteitsfocuspunten. Dit alles komt
tot uiting in de 7 thema’s van de Dichterbij Agenda.
De kwaliteitsfocuspunten zijn:
1. Beter aansluiten op de behoeften van cliënten en verwanten
Een (nog) beter zicht op de wensen en behoeften van cliënten vormt de basis
voor de zorgverlening. We betrekken verwanten zoveel mogelijk. Het programma Leven en werken vanuit de Ode, nieuwe ontwikkelingen en innovaties met
onder meer nieuwe woon-/leefconcepten bieden belangrijke kaders van waaruit we werken en ontwikkelen. We leren van de ervaringen in coronatijd.
2. Meer aansluitende kennis en kunde van medewerkers
Medewerkers hebben (nog meer aansluitende) kennis en kunde om die zorg en
ondersteuning te leveren die nodig is voor de specifieke doelgroep waarmee
zij werken (nu en in de toekomst). Ze hebben de verplichte scholingen gevolgd
en beschikken over specifieke kennis over doelgroepen en aandachtsgebieden.
Daarmee zorgen we voor veilige en goede zorg. ‘Als je het mij vraagt’, logisch
redeneren, verpleegkundige expertise, verdere invoering van de Wzd en inzet
van BIT bieden belangrijke kaders om dit uit te voeren.
3. Professionalisering van de samenwerking in teams
Teams werken vanuit persoonlijk vakmanschap en volgens de principes van
zelforganiserend werken (rollen en kernrollen). Hierdoor kunnen ze gerichter en
efficiënter (samen)werken. Dit doen we binnen de kaders van het Professioneel
Statuut, relatiegericht werken, ‘Als je het mij vraagt’ en dynamisch verbinden.
4. Meer vaste medewerkers en meer medewerkers die met plezier werken
Dichterbij is een aantrekkelijke werkgever voor zorgprofessionals. Medewerkers zijn vitaal en werken met plezier bij Dichterbij. Vaste medewerkers die met
plezier werken zijn essentieel voor kwaliteit van zorg.
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