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Voorwoord

Na het proeftuinjaar 2016 is dit het tweede kwaliteitsrapport van Dichterbij, waarin we
vertellen hoe het staat met de kwaliteit van zorg en dienstverlening die Dichterbij levert. We
baseren ons daarbij op allerlei bronnen vanuit verschillende perspectieven.
Wat vinden cliënten en verwanten ervan? Wat leren we van de audits Kwaliteit & Veiligheid?
Hoe evalueren de teams zelf het thema kwaliteit? En wat kunnen we zeggen aan de hand van
de cijfers uit de kwaliteitssystemen?
Omdat we deze informatie uit de verschillende perspectieven en bronnen voortaan bundelen in
de kwaliteitsrapportage geeft het ons meer inzicht in de vraag wat goed gaat, en wat er beter
kan.
Zoals we ook in ons jaarplan 2018 schrijven: er zijn de afgelopen jaren mooie resultaten
bereikt. De basis is gelegd. Maar, zoals we zien in dit rapport, er staat ons nog wat te doen.
Op allerlei thema’s hebben we de goede en verbeterpunten in beeld gebracht. Welke doelen
we ons nu stellen en hoe we hier samen invulling aan gaan geven hebben we in het jaarplan
van 2018 uitgewerkt.
Nieuw dit jaar was het bezoek van een extern visitatieteam met wie we het kwaliteitsrapport
hebben besproken. Deze onafhankelijke blik van buiten hield ons vanuit verschillende
expertises en perspectieven een kritische spiegel voor. Het leverde mooie gesprekken op en de
aanbevelingen van het visitatieteam waren een welkome aanvulling op onze eigen reflecties en
conclusies.
In 2018 gaan we samen doorontwikkelen in reflecteren, het luisteren naar cliënten en
verwanten en in het zelforganiserend werken. Zodat we de cliënten, mensen met een
verstandelijke beperking, ondersteunen in hun invulling van een zo normaal mogelijk leven.

Raad van Bestuur
Hans de Veen
Cecile Stallenberg
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Inleiding
Over Dichterbij
Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking en hun netwerk. Dat doen we met
kennis en kunde en in samenwerking met andere partijen. Doel daarbij is dat kwetsbare
burgers zoveel als mogelijk de regie over hun eigen leven voeren en zelfredzaam zijn. Of
samenredzaam, met de hulp van familie, buurtbewoners en vrijwilligers. In onze manier van
werken zijn de kernwaarden uit onze Ode herkenbaar: professioneel, samen, open en
betrokken. De Ode vormt het uitgangspunt voor het zorgbeleid van Dichterbij.
Om zelf zoveel mogelijk de regie te kunnen voeren is het nodig dat de cliënt zijn zorg- en
dienstverleners kan vertrouwen, zich veilig voelt bij hen, door hen gelijkwaardig en respectvol
wordt bejegend en door hen wordt gestimuleerd zoveel mogelijk zelfstandige keuzes te maken.
De centrale gedachte is, dat onze ondersteuning en behandeling altijd gericht moeten zijn op
het herstellen of organiseren van het ‘gewone’ leven. We richten ons niet op een probleem,
maar op datgene wat voor onze cliënten het leven de moeite waard maakt. We onderzoeken
wat hun wensen en behoeften zijn. Dit uitgangspunt vinden we terug in de keuze van
Dichterbij voor relatiegericht werken en meer specifiek bijvoorbeeld in ons behandelmodel
Triple-C.
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Over dit rapport
Dichterbij participeerde in 2016 in het landelijke project ‘Proeftuin’ waarin geëxperimenteerd
werd met het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg1 voor zorgaanbieders onder de
Wlz. Het Zorginstituut Nederland heeft het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022
vanaf 2017 opgenomen in het register voor kwaliteitsstandaarden. Daarmee is het kader nu
een veldnorm. Eén onderdeel van het kader is het opstellen van een organisatiebrede
kwaliteitsrapportage.
De kwaliteitsrapportage, in deze vorm, wordt voor de tweede keer opgesteld.
Voorheen werd de kwaliteitsinformatie verkokerd geanalyseerd. Via aparte rapportages voor
bijvoorbeeld MIC, klachten, audits, projecten en de KPI’s vanuit het jaarplan. Met de
introductie van de kwaliteitsrapportage in het vernieuwde kwaliteitskader is deze informatie
thematisch gebundeld:
- Zorgvuldig proces rond cliënten
- Kwaliteit van bestaan (BIT)
- Kwaliteit van de relatie tussen cliënt, verwant2 en professionals
- Zicht op veilige zorg
- Leven in vrijheid (onvrijwillige zorg)
- Samenwerking binnen het team (inclusief zelforganisatie)
- Samenwerking binnen Dichterbij
- Samenwerking in de keten/ met de buurt.
De kwaliteitsrapportage ondersteunt Dichterbij op de volgende manieren:
1. Het inzichtelijk maken van de kwaliteit en de interne verbeteracties;
2. Als middel voor interne verantwoording; naar onder andere CR (Cliëntenraad), GOR
(Gemeenschappelijke Ondernemingsraad), adviescommissie K&V (Kwaliteit & Veiligheid) en
de RvT (Raad van Toezicht);
3. Als middel voor de externe verantwoording naar diverse stakeholders, zoals IGZ (Inspectie
van de Gezondheidszorg) en Wlz-uitvoerders.
Keuzes Dichterbij bij invoering van het kwaliteitskader
 In plaats van een kalenderjaar hebben we gekozen voor een ‘gebroken jaar’. De
tijdsperiode die deze kwaliteitsrapportage beslaat, is juli 2016 tot en met juni 2017. De
reden hiervoor is dat de definitieve versie van het rapport dan kan worden
meegenomen in de beleidscyclus van Dichterbij (informatiebron om te komen tot een
nieuw jaarplan).
 Naast de Dichterbij-brede rapportage zijn er kwaliteitsrapportages opgesteld binnen
iedere zorgregio, Expertise en één voor de ondersteunende diensten. De
kwaliteitsrapportage Dichterbij is een samenvoeging van al deze kwaliteitsrapportages

1

Meer informatie over het vernieuwde kwaliteitskader/ proeftuin is te vinden op de website van VGN en het sociaal
intranet van Dichterbij.
2 In de kwaliteitsrapportage wordt met de term verwant ook de eventuele wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt
bedoeld. Daar waar een cliënt geen/beperkt contact heeft/wenst met familie kunnen andere belangrijke personen in
zijn netwerk ook als verwant worden beschouwd.
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van de verschillende organisatieonderdelen 3. Deze rapporten zijn tot stand gekomen op
basis van verschillende kwantitatieve en kwalitatieve informatiebronnen uit de
organisatie. Bij kwantitatieve informatie gaat het om cijfermatige
managementinformatie zoals het aantal actuele ondersteuningsplannen, aantal
klachten, itemscores in de audits K&V (Kwaliteit & Veiligheid), incidentmeldingen en
verzuimcijfers. De kwalitatieve informatie is een tweede belangrijke bron; het
kwaliteitskader legt de nadruk op ‘vertellen’ onderbouwd door ‘tellen’. Belangrijke
kwalitatieve informatiebronnen zijn bijvoorbeeld de teamreflecties en de audits Kwaliteit
en Veiligheid waarbij standaard ook interviews plaatsvinden met het team, en met
vertegenwoordigers van cliënten en verwanten over hoe teams en verwanten de
kwaliteit van zorg in het team ervaren.
In 2016 hebben alle teams de teamreflectie verplicht in de maanden mei - juni
uitgevoerd. Na evaluatie van de “Proeftuin” deelname is in het eerste kwartaal 2017
besloten dat alle teams (zorgteams en teams van ondersteunende diensten) voortaan
minimaal één keer per jaar een teamreflectie uitvoeren, waarbij teams zelf bepalen
wanneer dit plaatsvindt. Communicatie hierover is in maart 2017 gestart. Als gevolg
hiervan is in de eerste helft van het jaar het aantal teamreflecties beperkt geweest (zie
tabel 1 in de bijlage). Teams hebben niet exact binnen 12 maanden opnieuw een
teamreflectie uitgevoerd, maar hiervoor een moment kunnen kiezen in het kalenderjaar
2017. Teams die na 1 juli 2017 een teamreflectie uitvoeren worden meegenomen in de
rapportage 2017-2018.
Er vindt een spiegelmoment plaats (tweede leercirkel) op ieder niveau. Teams laten
zich spiegelen op hun reflectieverslag, bijvoorbeeld door de manager,
beleidsmedewerker, auditor of een ander team. De zorgregio’s organiseren een
spiegelbijeenkomst over hun regio-kwaliteitsrapport (met bijvoorbeeld de
adviesgroepen Kwaliteit & Veiligheid en medezeggenschapsplatforms). De concept
versie van het Dichterbij rapport is besproken in het MT en vervolgens met intern
betrokkenen (CR, GOR, adviescommissie K&V en RvT). Tot slot is de concept versie
besproken tijdens de externe visitatie. Deze heeft dit jaar voor het eerst
plaatsgevonden. Na de visitatie is definitieve versie van de kwaliteitsrapportage
vastgesteld.

Naast de uitgebreide versie (deze versie) is er ook een makkelijk lezen versie van de
kwaliteitsrapportage beschikbaar. Beide rapporten worden gepubliceerd op de website van
Dichterbij.
In het volgende hoofdstuk staat een managementsamenvatting. Daarna volgen de resultaten
per onderwerp.
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Deze kwaliteitsrapportage heeft betrekking op het deel van Dichterbij dat onder de Wet Langdurige Zorg valt. Het
organisatieonderdeel STEVIG heeft naast dit kwaliteitskader voor de Wlz te maken met kwaliteitseisen vanuit Justitie
(o.a. prestatie indicatoren en HKZ-certificering). Als onderdeel van De Borg, het samenwerkingsverband van
organisaties die SGLVG+ zorg en behandeling bieden, werkt STEVIG tot slot ook met de kwaliteitsverbetermethodiek
van dit kwaliteitsnetwerk. STEVIG levert over 2017 in samenwerking met twee partnerorganisaties van De Borg een
gezamenlijke kwaliteitsrapportage op. Om die reden is STEVIG niet meegenomen in de scope van deze rapportage.
Voor meer informatie zie www.deborg.nl/kwaliteit/kwaliteitsnetwerk.
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Samenvatting
Onderwerp:

Juni
2017:

Juni
2016:

Samenvatting:





Zorgvuldig
proces rond
cliënten






Kwaliteit van
bestaan (Ben Ik
Tevreden)

-

-



Kwaliteit van de
relatie tussen
cliënt, verwant
en professionals

-

-
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Cliënten en verwanten worden goed betrokken
bij het vormgeven van de zorg en bij het
opstellen van het ondersteuningsplan.
Cliënten, verwanten en zorgteams werken goed
samen in de driehoek.
Gebruik van Quli stijgt, verwanten zijn tevreden
over de mogelijkheden van lezen van
ondersteuningsplan en rapportages.
E-health wordt steeds meer ingezet bij
ondersteuningsvragen van cliënten.
De actualiteit van het OP is verbeterd, maar
verdient nog aandacht.
Doorontwikkeling van het ECD op basis van
wensen teams en verwanten.
Doorontwikkelen indicator(en) actualiteit en
kwaliteit OP.
Verbeteren van het formuleren van en
rapporteren op doelen in het OP.
Cliënten zijn over het algemeen zeer tevreden
over hun kwaliteit van bestaan.
Teams hebben ruim voldoende aandacht voor de
kwaliteit van bestaan van de cliënt.
Aandacht voor dilemma’s zoals ‘eigen regie’
‘omgaan met risico’s’ met behulp van bijv.
moreel beraad.
Doorontwikkeling instrument BIT, gericht op
toepassing voor EMB doelgroep en afstemming
met andere methoden.
Samenhang tussen verschillende hulpbronnen
(BIT, AJHMV, teamreflecties, TOP) voor teams
versterken.
Cliënten en verwanten zijn zeer tevreden over de
kwaliteit van de relatie en van de dienstverlening
Op enkele punten is de waardering verbeterd ten
opzichte van vorig jaar.
De afstemming met de teams over
Dichterbijbrede communicatie (over beleid) naar
cliënten en verwanten kan beter (betrekken van
teams, meer op maat, afstemmen op lokale
situatie).
Het gebruik van het evaluatieformulier in het
ECD in de cyclus rondom het OP en het benutten
van de informatie voor analyse en verbetering.
Verbeteren van de reflectie (leren en verbeteren)

Onderwerp:

Juni
2017:

Juni
2016:

Samenvatting:



-

Zicht op veilige
zorg

-

-





Leven in vrijheid
(Onvrijwillige
zorg)

-
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op regio- en organisatieniveau n.a.v. klachten.
De verbeteringen/ aandacht op gebied van
brandveiligheid worden positief beoordeeld door
de cliënten, verwanten en medewerkers.
Veilige zorg blijft een onderwerp dat continue
aandacht nodig heeft. De effecten van de
projecten rondom medicatieveiligheid (EVS en
applicatie) zijn nog beperkt zichtbaar.
Er is al een werkgroep gestart om de diverse
signalen over het proces MIC-MIM te
optimaliseren.
Ook zal door de aanpassing van de
auditorganisatie (meer gebaseerd op reflectie
met teams) het eigenaarshap voor veiligheid bij
de teams komen te liggen. Het lerend vermogen
van teams wordt hiermee ondersteund. Het
combineren van de teamreflectie met de K&Vaudit is hiervan een voorbeeld.
Het project ‘Leven in Vrijheid’ is succesvol. Het
afbouwen, verminderen en inzetten van
maatregelen wordt besproken met cliënt/
verwant.
E-health wordt steeds meer ingezet om hierin te
ondersteunen.
Niet altijd worden scholingen (WGBO/ BOPZ)
tijdig gevolgd.
De registratie van de lichtere maatregelen
behoeft aandacht.
Er zijn diverse signalen dat de procedures en de
samenhang tussen de hulpbronnen niet altijd
helder is. Ook zijn de gegevens nog niet
optimaal op de systemen te halen. Hiervoor is
inmiddels een werkgroep opgericht.

Onderwerp:

Juni
2017:

Juni
2016:

Samenvatting:



Samenwerking
binnen het team
(inclusief
zelforganisatie)

Samenwerking
binnen
Dichterbij

Niet
beoordeeld
vorig jaar.

De basis van zelforganisatie staat binnen
Dichterbij.
Aandacht voor scholingen op basis van
behoeften teams (TOP) die de teams heel gericht
ondersteunen, zoals ouder wordende cliënt,
relatiegericht werken.

-

Doorontwikkeling zelforganisatie is nodig. Dit
doen we middels het programma ‘Wendbaarheid’
(onder andere kernrolhouderschap/
aandachtshouder vitaliteit, inbedden TOP,
feedback geven, leiderschap).



Een positieve ontwikkeling in de samenwerking
binnen Dichterbij is zichtbaar voor medewerkers.
We zoeken en vinden elkaar steeds vaker. En
gaan samen op in trajecten.

-

Er is op diverse onderwerpen werk aan de winkel
voor een betere afstemming tussen
ondersteunende diensten en de zorgteams. De
doorontwikkeling van de samenwerking binnen
Dichterbij wordt ondersteund door het
programma ‘Wendbaarheid’.

 Er zijn rondom cliëntenzorg diverse

Samenwerking
in de keten/ met
de buurt

Niet
beoordeeld
vorig jaar.



-

samenwerkingsinitiatieven met buurten, lokale
netwerkpartners zoals sport, hobby,
dagbesteding, en met andere zorgaanbieders
rondom ouderenzorg, verslavingszorg, thuiszorg
en anderen.
Ook zijn structurele samenwerkingsverbanden
gestart met opleidingsinstituten en collegazorgaanbieders met het oog op werving van
nieuwe medewerkers en mobiliteit.
Gestart is met verhelderen afspraken met
onderaannemers ten aanzien van onderlinge
afstemming, evaluatie en kwaliteit van zorg.

= Dichterbij is tevreden. Het onderwerp is geborgd, maar er kunnen wel wensen voor
doorontwikkeling zijn (ontwikkelkansen).
= Dichterbij is deels tevreden en deels minder tevreden. Er zijn verbeterpunten nodig op
onderdelen.
= Dichterbij is niet tevreden. Er zijn verbeterpunten nodig voor het hele onderwerp.
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Bij het bepalen van de kleur van de duim is per thema in kaart gebracht wat goed gaat en wat
verbeterd kan/moet worden. De beoordeling is in het MT vastgesteld.
In de volgende hoofdstukken worden de onderwerpen verder toegelicht. Elk onderwerp heeft
eenzelfde opbouw. Allereerst wordt ‘verteld’ over het thema. Kwalitatieve informatie die een
beeld van de ontwikkeling weergeeft. De telinformatie (kwantitatieve informatie) is opgenomen
in de bijlage. Deze informatie ondersteunt het verhaal.
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1

Zorgvuldig proces rond cliënten

Gebruikte informatiebronnen: de resultaten van audits Kwaliteit en Veiligheid (K&V), de interviews met verwanten
tijdens audits, cijfers over implementatie ECD en Quli, de kwaliteitsrapportages (incl. teamreflecties) uit de RVE’s en
Zorgcentrale.

Basis voor een zorgvuldig proces is de ondersteuningsplancyclus, vastgelegd in het ECD.
De dromen, wensen en behoeften van cliënten vormen de basis voor de invulling van het
ondersteuningsplan (OP) en de evaluatie en bijstelling hiervan.
De actualiteit van het OP was in de vorige kwaliteitsrapportage één van de aandachtspunten.
Mede door de invoering van het nieuwe ECD werd vorig jaar gesignaleerd dat hierin bij de
teams nog een inhaalslag gemaakt moest worden.
Zoals verwacht is dit punt met de implementatie van het ECD verder opgepakt in de teams.
Er is een nieuwe indicator ontwikkeld om de voortgang van de implementatie van het ECD en
de aanwezigheid van actuele OP’s te kunnen monitoren (tabel 3). Hieruit blijkt dat het aantal
actuele OP’s is gestegen. Maar er is nog aandacht nodig voor het adequaat vastleggen van de
complete, actuele ondersteuningsplannen in het ECD. Dit blijkt ook uit de audits K&V (tabel 4
en 5).
Uit de regiorapportages blijkt dat de indicator nog niet voldoende duidelijkheid biedt; regio’s
geven aan dat het aantal actuele OP’s hoger is dan uit de cijfers in tabel 2 blijkt.
Dit hangt samen met de wens van teams om het OP in het ECD, meer dan nu mogelijk is, te
kunnen gebruiken als werkdocument dat continu kan worden bijgewerkt. Hierdoor hanteren
dvc’ers meerdere werkwijzen binnen het systeem van het ECD, die niet ‘meetellen’ in de
stuurinformatie.
Een signaal uit een van de regio’s is om aandacht te besteden aan manieren om de kwaliteit
van de opgestelde OP’s te kunnen monitoren in in aanvulling op de aanwezigheid van een
actueel OP.
Een tweede punt uit de vorige kwaliteitsrapportage betrof verbetering van de samenwerking
tussen zorgteams en de dagbesteding en nachtzorg.
Uit enkele RVE rapportages blijkt dat de samenwerking met dagbestedingsteams is verbeterd,
door verbeterde afspraken rondom overdracht en rapportage en afstemming bij het opstellen
van het OP. Soms zijn teams voor dagbesteding en wonen organisatorisch samengevoegd tot
één zelforganiserend team.
Meerdere dagbestedingsteams geven aan, zo blijkt uit de audits K&V, dat zij vanwege de
autorisaties binnen het ECD geen doelen in het ondersteuningsplan kunnen toevoegen (dit
gebeurt door de dvc’ers). Ook komt het voor dat teams signaleren dat cliënten die alleen
dagbesteding afnemen bij Dichterbij niet altijd over een (actueel) OP beschikken. Binnen de
regio’s zijn hierover afspraken gemaakt, zodat ook deze cliënten altijd een dvc’er/CB’er krijgen
toegewezen.
Op het gebied van nachtzorg heeft de Zorgcentrale een belangrijke rol. Het team van de
Zorgcentrale geeft aan dat er goed overleg is met de zorg-RVE’s middels het periodieke
overleg met dvc’ers. De zorgcentrale heeft een signalerende functie richting de zorg.
Betrokkenheid van verwanten
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Uit de audits blijkt uit de gesprekken met verwanten over het algemeen een grote
tevredenheid over het ondersteuningsplan en het hele proces hier omheen.
Kritische kanttekeningen gaan over dat familieleden het regelmatig nog steeds complex en
veel ‘papierwerk’ vinden.
De wens van teams is het OP in te kunnen zetten als werkdocument. Er zijn in de afgelopen
periode verschillende verbeteringen doorgevoerd in het ECD die de toepassing en
gebruiksvriendelijkheid hebben verbeterd, maar er zijn nog wensen voor verbetering, o.a. op
het gebied van maatwerk voor bepaalde doelgroepen, overzicht en samenhang tussen
verschillende onderdelen van het ECD.
Het gebruik van Quli, het platform waarbij verwanten en cliënten mee kunnen lezen in het
ondersteuningsplan en de rapportage, laat een flinke groei zien. In augustus 2017 waren er
685 gebruikers, waarvan het grootste deel cliënten en verwanten, aangesloten bij Quli. Dit
draagt bij aan grotere betrokkenheid van verwanten bij het OP en de dagelijkse zorg en
ondersteuning.
E-Health
De inzet van E-health om aan te sluiten bij
wensen en behoeften van cliënten is onder de
E-health: “Durf ermee te
aandacht; in alle regio’s zijn coördinatoren Eexperimenteren!”
health actief, die bouwen aan een netwerk
Meer
weten? Klik op:
binnen de regio’s. Er is aandacht voor het
emagazine
Dichterbij jou.
informeren van teams over de mogelijkheden
met behulp van E-health, en voor het kunnen
uitproberen van E-health toepassingen. Voor het
succesvol inzetten van E-health is het van belang
dat er multidisciplinaire afstemming plaatsvindt en de toepassing aansluit op het OP van de
cliënt.
Methodisch werken
Rondom het OP signaleren teams nog steeds dat ontwikkeling nodig is ten aanzien van het
formuleren van en rapporteren op doelen. Hierin is verbetering aangebracht het afgelopen
jaar, maar kan nog worden verbeterd. Dit blijkt ook uit de audits K&V.
Bij de behandelteams en vakgroepen van Expertise wordt aandacht besteed aan het
verbeteren van de behandelprocessen en het eenduidig gebruik van het ECD.
Met behulp van lean worden verschillende processen onder de loep genomen met aanzienlijke
verbetering van doorstroming en bereik van cliënten.

Het leantraject van de ergotherapie heeft geleid tot
optimalisering van het cliëntproces, van 20 naar 6
processtappen. Alleen stappen die waarde toevoegen zijn
behouden, verspilling uit het proces gehaald. Daarnaast
is de tijd voor verslaglegging gehalveerd.
Bron: kwaliteitsrapportage Expertise
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Expertise geeft aan de samenwerking met de zorgteams in de regio’s te willen verbeteren en
ieders rol in het behandelproces verder te verhelderen. Binnen Dichterbij is hiervoor onder
andere een professioneel statuut in ontwikkeling.

Conclusie en verbeterpunten
Cliënten en verwanten worden betrokken bij het vormgeven van de zorg en bij het opstellen
en evalueren van het ondersteuningsplan. De cyclus rondom het OP verloopt goed, net als de
samenwerking in de driehoek tussen cliënten, verwanten en professionals in de teams. Uit
diverse bronnen blijkt een grote tevredenheid over het zorgproces. Alle betrokkenen
waarderen de grotere betrokkenheid en participatie van cliënten en verwanten bij het
individuele zorgproces en bij ontwikkelingen op de locatie, mede door de inzet van AJHMV, BIT
en Quli.
E-Health opties worden in de regio steeds meer gezocht, gevonden en ingezet.
Ontwikkelkansen zijn er op het vlak van het OP- ECD.
De actualiteit van het OP is verbeterd, maar verdient nog aandacht.
Uit de regio’s komen signalen dat de indicatoren om de implementatie van het ECD en de
actualiteit van het OP te meten meer toelichting en/of aanpassing nodig hebben, eventueel
aangevuld met informatie die iets zegt over de kwaliteit van de OP’s.
Op basis van wensen van teams en verwanten het ECD verder blijven verbeteren.
Aandacht is nodig bij de teams voor het formuleren van en rapporteren op doelen. Hierin is
verbetering zichtbaar, maar dit kan nog verder worden verbeterd.
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2

Kwaliteit van bestaan (Ben Ik Tevreden)

Gebruikte informatiebronnen zijn onder andere de interviews met verwanten tijdens audits Kwaliteit en Veiligheid
(K&V), de kwaliteitsrapportages uit de RVE’s, BIT gesprekken en de cijfers BIT vanuit de BI-omgeving.

‘Ben Ik Tevreden’ (BIT) is het instrument waarmee ‘kwaliteit van bestaan’ geborgd wordt
binnen Dichterbij. Bij de start en evaluatie van de zorg en ondersteuning staat de dialoog over
de 8 domeinen van Schalock centraal. De wensen van de cliënt die hieruit komen geven
richting aan het ondersteuningsplan, met het doel bij te dragen aan de kwaliteit van bestaan
van de cliënt. Dit sluit aan bij de Ode van Dichterbij.

Uit de vorige kwaliteitsrapportage kwam naar voren dat cliënten over het algemeen heel
tevreden zijn over hun kwaliteit van bestaan, maar dat zij op het domein Deelname aan de
Samenleving minder tevreden zijn dan op andere levensdomeinen.
Zoals uit tabel 7 blijkt is de tevredenheid op dit gebied licht gestegen (van 3,5 naar 3,6 op een
5-puntsschaal). Er is in de regio’s aandacht besteed aan dit onderwerp. In de regiorapportages
zijn voorbeelden opgenomen van lokale initiatieven voor samenwerking rondom werk,
dagbesteding en vrije tijd. Ook mogelijkheden voor het vergroten van de inzet van vrijwilligers
en het netwerk van de cliënt worden verkend. Als kanttekening bij dit onderwerp wordt
opgemerkt dat het voor sommige doelgroepen, zoals cliënten met intensieve meervoudige
zorgvragen, lastig is invulling te geven aan dit
thema.
Als Je Het Mij Vraagt!
Een tweede ontwikkelkans had betrekking op het
verbeteren van de samenhang tussen de
verschillende instrumenten en methodieken zoals
BIT, Als je het Mij Vraagt (AJHMV), teamreflecties.
Dit punt is nog steeds actueel.
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Benieuwd naar de verhalen
van cliënten? Klik dan hier!

De samenhang tussen BIT, AJHMV, teamreflecties, TOP's en jaarplan is vaak nog niet duidelijk
en wordt door een groot gedeelte van de teams als ‘veel’ en ‘dubbelop’ ervaren. Er zijn ook
goede voorbeelden waarbij teams reflectiemomenten en de dialoog in de driehoek op mooie
manieren combineren die bijdragen aan teamontwikkeling en kwaliteit van zorg.
Er is in 2017 meer ruimte gegeven aan teams om de methodieken zoals AJHMV en
teamreflectie niet instrumenteel (‘omdat het moet’), maar passend bij de ontwikkeling en
behoefte van de teams in te zetten. Met daarbij heldere kaders, zoals de afspraak dat teams
minimaal een keer per jaar een teamreflectie uitvoeren en de cliënten en verwanten hierbij
betrekken. De rol van de manager als coach is in deze ontwikkeling cruciaal (zie ook het
hoofdstuk samenwerking binnen het team/zelforganisatie).
Een derde ontwikkelkans uit de vorige rapportage betrof huisvestingsvraagstukken en het
aansluiten bij woonwensen van cliënten.
Het gaat hierbij om zowel de woonvragen van huidige cliënten als om de woonvragen van
toekomstige cliënten. Voorbeelden van recente (vastgoed)projecten waar de vraag van de
cliënt leidend is, zijn de transitie van het Mikado-terrein, en de ontwikkeling en realisatie van
locaties de Ziep en de Baersdonck. Er is echter ook huisvesting die niet aansluit bij de vraag.
Als onderdeel van het project ‘Nieuwe klantvragen’ wordt gemonitord hoe de vragen van
nieuwe cliënten zich verhouden tot het huidige woonaanbod en welke mogelijkheden en
kansen er zijn.
Kwaliteit van Bestaan
Cliënten zijn over het algemeen tevreden met hun kwaliteit van bestaan. Binnen teams is
aandacht voor kwaliteit van bestaan van cliënten. Dit blijkt onder andere uit de BIT
gesprekken, gesprekken met verwanten en de teamreflecties.
Het streven is minimaal een score 4 (op een schaal van 0-5) en dit wordt ook gerealiseerd (zie
tabel 7). Op de afzonderlijke acht domeinen van Schalock vragen psychisch welbevinden en
deelname aan de samenleving aandacht, hierop zijn de scores gemiddeld (net) onder de 4.
Eigen regie
Soms is het lastig om te bepalen of ter bescherming van cliënten grenzen gesteld moeten
worden aan de eigen regie. Teams geven aan hierin samen te werken met alle betrokkenen,
cliënt, verwanten, team, dagbesteding, gedragsdeskundigen en/of andere disciplines.
Het gesprek zou moeten gaan over vragen als: Hoe doe je dat nu, een cliënt zijn eigen leven
laten bepalen, hoe ga je om met risico’s? Welke vragen en dilemma’s kom je daarbij tegen?
Zijn er grenzen aan de keuzes die iemand mag maken? Waar liggen die grenzen eigenlijk, en
hoe bepaal je die? En wie bepaalt hoe kwaliteit van bestaan eruit ziet?
Bijvoorbeeld de inzet van een gespreksmethodiek als moreel beraad heeft hierin een
meerwaarde.

Ben ik tevreden?
Gebruik instrument BIT
Meer weten over dit
BIT wordt niet op alle plekken als een goed
hulpmiddel ervaren om de kwaliteit van bestaan te
klantervaringsinstrument?
bespreken en te meten, zoals voor cliënten met
Klik dan hier!
ernstige meervoudige beperkingen. Teams integreren
bijvoorbeeld de methode Vlaskamp om in
samenspraak met verwant, gedragsdeskundige en begeleiders een vertaalslag naar het BIT te
maken. Dit wordt als zeer waardevol ervaren. BIT wordt soms benoemd als omslachtig en
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administratief belastend; het beter benutten van BIT als dialoog instrument, geïntegreerd in de
dagelijkse omgang met cliënten is een ontwikkelkans.
Bij borging van AJHMV en BIT is het van belang dat duidelijk is dat het gaat om een
grondhouding, een manier van werken die we binnen Dichterbij hanteren en niet om het
toepassen van een ‘instrument’ of methode als doel op zich. Dit sluit ook aan bij de
kernwaarden die beschreven staan in de Ode. De driehoek, dialoog, waarderend onderzoeken
zijn hierbij kernbegrippen.
Conclusie en verbeterpunten
Cliënten zijn over het algemeen zeer tevreden over hun kwaliteit van bestaan. Er is binnen de
teams aandacht voor de kwaliteit van bestaan van de cliënt. Steeds meer worden gesprekken
gevoerd over hoe om te gaan met dilemma’s. Hiervoor wordt bijvoorbeeld een instrument als
het moreel beraad ingezet.
Ontwikkelkans is de doorontwikkeling van het instrument BIT, gericht op toepassing voor
bijzondere doelgroepen, en de toepassing ervan in de praktijk.
Verder kan de samenhang en bedoeling van de verschillende hulpbronnen (BIT, AJHMV,
teamreflecties, TOP) beter inzichtelijk worden gemaakt voor teams, zodat het de teams nog
beter ondersteunt in het realiseren van goede zorg en begeleiding.

“We zien aan de cliënten dat ze tevreden zijn door middel van het invullen het BIT.
Doordat de cliënten vanwege hun verstandelijke beperking op een ander manier
(stemming, mimiek en gedrag) aangeven wat ze willen, vinden en voelen, is het
belangrijk om verder te kijken. Inleven in de cliënt. Bij alles vragen we ons af; is dit
een wens van de cliënt of van de begeleider? Is dit een probleem van de cliënt of van
de begeleider? Wat is de meerwaarde voor de cliënt? Dit heeft gemaakt dat de
cliënten tevreden zijn en dat er een grote afname is van middelen en maatregelen.
Dit alles in nauwe samenwerking met de verwanten van de cliënten.”
Bron: teamreflectieverslag
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3
Kwaliteit van de relatie tussen cliënt, verwant en
professionals
Voor dit onderwerp haalt Dichterbij informatie uit onder andere de interviews met verwanten tijdens audits Kwaliteit
en Veiligheid (K&V), de kwaliteitsrapportages uit de RVE’s, de cijfers BIT vanuit de BI-omgeving, klachten en
informatie van cliëntenvertrouwenspersonen, informatie over de evaluatie van zorg en dienstverlening in het ECD,
overleg met cliëntenplatforms en de centrale cliëntenraad.

De visie van Dichterbij is dat zowel de cliënt als de verwant en professional onderdeel
uitmaken van het Team. Dit is de basis van de professionele zorg en ondersteuning. Het
gesprek in deze driehoek wordt voortdurend gevoerd, zodat de zorg optimaal aansluit bij de
wensen en behoeften van de cliënt. Daarnaast draagt dit bij aan het transparant leveren van
zorg. Dit komt ook terug in de kernwaarden die beschreven staan in de Ode.

In het vorige kwaliteitsrapport zijn twee specifieke ontwikkelkansen benoemd. Het eerste
ontwikkelpunt is het zorgen van meer continuïteit in teams. Cliënten en verwanten vinden het
immers prettig dat ze de professionals kennen. De continuïteit hangt samen met de
doorontwikkeling van zelforganisatie in teams. Zo creëren steeds meer teams zelf een flexibele
schil, waardoor zij minder vaak een beroep doen op flexmedewerkers die de cliënt niet kent.
Ook zijn teams vaker in gesprek over hoe ze minder kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld ziekte en
veranderingen. Teams zoeken nog naar een optimale balans tussen enerzijds stabiliteit en
anderzijds flexibiliteit om in te kunnen spelen op de zorgvraag van de cliënt.
Het tweede ontwikkelpunt is de communicatie over het individueel ondersteuningsplan en het
bieden van meer regie in het maken en waarmaken van afspraken. Het gebruik van Quli is het
afgelopen jaar sterk gestegen. Cliënten en verwanten hebben de mogelijkheid om via Quli het
individueel ondersteuningsplan in te zien en mee te lezen met de rapportage. Dit vergroot de
transparantie in het contact tussen medewerkers en cliënten en verwanten. Uit de BITresultaten blijkt dat ook het maken van afspraken wat is verbeterd. Zo is de stelling ‘ik stel de
afspraken mee vast voor in huis/op het werk/op dagbesteding’ gestegen van een score van 3,6
in Q2 2016 naar 3,9 in Q2 2017 (zie tabel 11).
Het betrekken van verwanten
Teams zijn bezig om verwanten meer te betrekken bij voorbereidingen, klussen of het
organiseren van bijeenkomsten of uitstapjes. Dit zorgt voor een goede sfeer die bijdraagt aan
openheid en vertrouwen. Anderzijds geven sommige verwanten aan dat er soms een te groot
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beroep op hen wordt gedaan. Dit resulteert dan bijvoorbeeld tot een lage opkomst voor
AJHMV-bijeenkomsten.

Waar mogelijk worden cliënten betrokken bij invullen van BIT en wordt echt op
een creatieve manier gekeken naar verbeterkansen.
Een mooie verbetering is geweest dat er meer openheid is ontstaan in
communicatie naar verwanten toe, ook als er dingen te delen zijn die minder
leuk zijn. Op deze manier wordt het werken met/voor cliënten meer ervaren als
een team (begeleider en verwanten samen)
Bron: teamreflectieverslag

In de gesprekken van de teamreflecties en de auditverslagen wordt over het algemeen een
goede kwaliteit van de relatie beschreven. Dit wordt ondersteund door de telinformatie. Uit de
metingen van tevredenheid van cliënten op de BIT-items m.b.t. de interpersoonlijke relatie
blijkt dat bijna alle items boven de 4 scoren en verschillende items zijn gestegen (zie tabel
11).
Klachten
Daar waar cliënten en/of verwanten zich niet gezien en gehoord voelen, kunnen klachten
ontstaan. Vaak gaan klachten over communicatie, bejegening of het niet nakomen van
afspraken (zie tabel 14). Meer dan de helft van de klachten zijn ingediend door
ouders/verwanten (21 keer in 2016). Voordat iemand overgaat tot het indienen van een
formele klacht zijn er wellicht in de aanloop kansen en stappen gemist om in een open gesprek
te luisteren en te zoeken naar een oplossing.
In één regio zijn recent afspraken gemaakt in het MT, niet om de klachten te verminderen,
maar om aan de hand van casuïstiek te reflecteren op hoe de afhandeling te verbeteren en hoe
we kunnen leren van klachten. In een andere regio zijn afgelopen jaar extra inspanningen
verricht om de vertrouwenspersoon meer bekend te maken bij cliënten. Dit heeft geleid tot
een stijging van het beroep op de vertrouwenspersonen (tabel 15) en positieve signalen over
de ondersteuning die dit bood.
Tevredenheid over de kwaliteit van de dienstverlening
Mede op voorstel van de Cliëntenraad van Dichterbij is sinds medio 2016 in het
evaluatieformulier in het ECD een viertal vragen over de tevredenheid van cliënt en/of verwant
over de dienstverlening opgenomen (tabel 9 en 10). Uit deze resultaten blijkt dat de scores op
twee items, namelijk ‘begeleiders hebben genoeg tijd voor mij ’ en ‘ ik ben betrokken bij het
opstellen van mijn ondersteuningsplan’, gemiddeld lager dan 4 scoren (op een 5- puntsschaal),
resp. 3,9 en 3,7 (tabel 10). Dit laatste punt lijkt niet overeen te komen met de scores op het
item ‘Er wordt geluisterd naar wat ik wil/mijn wensen’ uit de BIT lijst, waarop gemiddeld 4,2
wordt gescoord.
In de rapportages van de regio’s wordt niet ingegaan op de informatie uit dit
evaluatieformulier en de betekenis ervan. In één regio wordt aangegeven dat dit formulier nog
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onvoldoende bekend was bij de teams. Het formulier en het gebruik van deze gegevens voor
evaluatie en eventueel verbetering verdient dus nog aandacht bij Dichterbij.
Conclusie en verbeterpunten
De tevredenheid over de relatie in de driehoek krijgt ook dit jaar van zowel cliënten als
verwanten en medewerkers een goede beoordeling. Dit wordt ook bevestigd in de BIT
resultaten en audit gesprekken. Het is van belang om het gesprek in de driehoek blijvend
onder de aandacht te houden.
Het is belangrijk dat er continu aandacht is voor de communicatie met cliënten en verwanten.
Teams zien als verbeterpunt het verkorten van de communicatielijnen met cliënten en
verwanten. Op organisatieniveau is het van belang om medewerkers tijdig en juist te
informeren, zodat zij ook voldoende informatie hebben om dit naar cliënten en verwanten te
communiceren.
Een ontwikkelkans is het verbeteren van de reflectie (leren en verbeteren) op regio- en
organisatieniveau n.a.v. klachten.
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4

Zicht op veilige zorg

Voor dit onderwerp haalt Dichterbij informatie uit onder andere audits Kwaliteit en Veiligheid (K&V), de interviews
tijdens die audits, de kwaliteitsrapportages uit de RVE’s, de cijfers vanuit de BI-omgeving, meldingen incidenten
cliënten (MIC), klachten en BIT gesprekken.

In de vorige kwaliteitsrapportage zijn twee specifieke ontwikkelpunten benoemd. De eerste
kans op gebied van brandveiligheid en de tweede op gebied van medicatieveiligheid.
Ten aanzien van brandveiligheid zijn de risico-inventarisaties per locatie inmiddels afgerond.
Op basis van deze inventarisatie zijn op de locaties acties uitgezet. Het betrekken van cliënten
van brandoefeningen was tevens een verbeterpunt. Ook tijdens interne audits is er meer
aandacht voor dit thema. Het blijkt dat door medewerkers meer met cliënten en verwanten
wordt gesproken over brandveiligheid en ontruimingsoefeningen. Teams zijn zich meer bewust
van hun rol in een veilige omgeving voor de cliënten en henzelf. Zij geven aan tevreden te zijn
over de ontruimingsoefeningen die met cliënten zijn uitgevoerd. Dit is ook als positief ervaren
door cliënten en verwanten.

G. geeft aan dat ze het niet fijn vindt om over het onderwerp brand
te praten. Wel weet ze dat ze naar buiten toe moet wanneer het
alarm gaat. Dit heeft ze ook geoefend met andere collega’s
(cliënten). De oefening was goed verlopen volgens G.
Bron: teamreflectieverslag

Voor wat betreft medicatieveiligheid is Dichterbij gestart met het elektronisch
voorschrijfsysteem (EVS) van Brocacef. Dit nieuwe systeem kende echter aanloopproblemen in
de samenwerking met huisartsen en apotheken door onduidelijkheid en het wennen aan het
nieuwe systeem. Ook de communicatie richting cliënten, verwanten en teams is hierbij niet
naar tevredenheid verlopen. Cliënten die voor het EVS zelf hun medicatie regelden, ervaren
het nieuwe systeem als betuttelend en vinden dat dit ten koste gaat van hun eigen regie. Uit
het aantal MIC-meldingen in de eerste helft van 2017 blijkt dat het EVS nog niet heeft geleid
tot minder MIC-meldingen op gebied van medicatie.
Een ander signaal betreft het soms onzorgvuldig aftekenen van medicatie. Uit de interne K&Vaudits blijkt dat dit één van de items is waar het meest een onvoldoende op wordt gescoord.
Op organisatieniveau verkennen de zorgregio’s, ondersteund door Expertise en ICT, de
mogelijkheden voor een app(licatie) die als herinnering dient voor het aftekenen van
medicatie.
Vorig jaar bestond de top drie van risico-items uit brandveiligheid, medicatie aftekenlijsten en
bekwaamheid. Alle locaties hebben inmiddels een tweede K&V audit gehad (1x per 2 jaar
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wordt een K&V-audit uitgevoerd op locatie). In drie van de vier regio’s is er een daling van het
gemiddeld aantal risico-items zichtbaar dat geconstateerd is tijdens de audits (tabel 17). De
items waar het meest onvoldoende op gescoord wordt, zijn: medicatie aftekenlijsten,
onderhoud apparatuur, brandoefeningen en bekwaamheid bij risicovolle handelingen (tabel
16). De teams gaan aan de slag met de risico-items die op de locatie zijn geconstateerd.
Teams moeten zich eigenaar voelen om zelf verbeteringen tot stand te brengen. De
doorontwikkeling van zelforganisatie ondersteunt hen hierin. Hierin is een positieve
ontwikkeling zichtbaar. De K&V-audits worden, in enkele teams, samengevoegd met de
teamreflectie. Waarbij er gesproken wordt in ‘de driehoek’, een gesprek waarin de
verschillende belanghebbenden betrokken zijn in plaats van losse gesprekken met de
betrokkenen. Op deze manier worden verschillende perspectieven belicht en dient de auditor
als procesbegeleider (en minder als controleur). De eerste teams die voor deze aanpak kozen,
hebben dit als een positieve ontwikkeling ervaren.
De huidige manier van verslaglegging van de audit is vaak erg cijfermatig. Dit kan de intentie
tot leren mogelijk onder druk zetten. De auditorganisatie wordt momenteel herzien zodat deze
beter aansluit bij de wensen. Denk hierbij aan een rapportage die minder cijfermatig is, maar
meer vertellend. En waarbij op verschillende manieren de dialoog gezocht wordt met elkaar.
Incidenten cliënten en medewerkers
Ten opzichte van vorig jaar is er een daling te zien in het aantal MIC meldingen. Zo is er in de
eerste helft van 2016 8250 keer een melding gedaan. In de eerste helft van 2017 is dit
gedaald naar 7940 meldingen (tabel 18). De meeste meldingen hebben betrekking op
agressie, medicatie- en valincidenten.
Op teamniveau geeft een MIC melding aanleiding om in gesprek te gaan over incident en
hiervan te leren om een incident in de toekomst te voorkomen. Teams geven aan dat het
evalueren van een (bijna) incident na een MIC-melding leidt tot verbetering.
Op centraal niveau is het lastig om trends te ontdekken in het aantal MIC-meldingen. Betekent
een toename of afname in het aantal incidenten ook een toename of afname van het aantal
incidenten of is er sprake van een verandering in de meldcultuur? Zo blijkt in RVE Zuid dat
MIC-meldingen met betrekking tot agressie veelal van één locatie komen. Op deze locatie is
bewust aandacht geweest voor het melden van agressie. Dit ook om te voorkomen dat
agressie genormaliseerd wordt.
Het melden van een (bijna) incident via Cura wordt door medewerkers als omslachtig en
bewerkelijk ervaren. Het eenvoudiger maken van het doen van een melding heeft mogelijk
invloed op de meldcultuur. Teams hebben ook behoefte definiëring van het begrip incident:
wanneer is een gebeurtenis een incident en maak je hier melding van? Hiervoor is inmiddels
een werkgroep opgestart. Deze groep neemt ook de integratie van de MIC-MIM mee in haar
werkzaamheden.
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Medewerkers bespreken wel steeds vaker hun twijfels en dilemma’s met collega’s binnen en
buiten Expertise en gaan samen op zoek naar oplossingen. Bij Expertise zijn er
signaleringplannen ontwikkeld met als doel veilige zorg (risico’s tijdig inschatten, veroudering
signaleren, valpreventie, signaleren slikproblemen). Deze plannen zijn nog niet geborgd binnen
de organisatie. Dit is een aandachtpunt voor komend jaar.
Conclusie en verbeterpunten
De verbeteringen/ aandacht op gebied van brandveiligheid worden positief beoordeeld door de
cliënten, verwanten en medewerkers.
Aandacht voor veiligheid blijft een continu proces binnen teams. De effecten van de ingezette
verbeteringen rondom medicatieveiligheid zullen naar verwachting de komende periode meer
zichtbaar worden.
Daarbij is de werkgroep MIC-MIM al gestart met het optimaliseren van de processen en de
signalen die er vanuit de organisatie zijn gekomen. En tot slot is de doorontwikkeling van de
auditorganisatie ondersteunend aan de aandacht voor veiligheid. De bedoeling is om meer te
auditen vanuit reflectie (in plaats van controle) en in gezamenlijkheid met de betrokkenen.
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5

Leven in vrijheid

De informatie over dit onderdeel komt uit de audits kwaliteit en veiligheid, verslagen van de teamreflecties, het project
leven in vrijheid, klachtenregistratie, gesprekken met teams over dilemma’s in vrijheidsbeperkingen (o.a. moreel
beraad).

Dichterbij heeft beleid om het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen tot een minimum te
beperken. Deze trend is ook zichtbaar in de telinformatie (zie tabel 20). Daar waar
vrijheidsbeperkende maatregelen nodig zijn, is het altijd het doel om deze af te bouwen. Dit
wordt opgenomen in het ondersteuningsplan. Daar waar afbouw niet aan de orde kan zijn, zal
dit zeer goed moeten worden onderbouwd en worden opgenomen in het ondersteuningsplan.
Maatregelen worden ook altijd interdisciplinair besproken en getoetst.
In het kwaliteitsrapport van vorig jaar werd op organisatieniveau een belangrijk ontwikkelpunt
geconstateerd, namelijk het ontsluiten van informatie met betrekking tot vrijheidsbeperkingen
in de BI-omgeving van betrokkenen. Deze informatie is op regioniveau vooralsnog niet in de BI
beschikbaar. Er is een werkgroep gestart om procedures en registraties van
vrijheidsbeperkende maatregelen te optimaliseren. De vervolgstap hierbij is de koppeling met
het ECD en het ontsluiten van de informatie in de BI.

Vrijheid beperkt in overleg:
“S. weet wat haar doelen zijn die in het ondersteuningsplan
beschreven staan. Ze heeft een doel met haar telefoon
(blokkades bepaalde contacten en social media), zelf taxi bellen,
meer contact met haar vader opbouwen. Sinds 2 jaar zit ze ook
altijd bij haar MDO’s. Andere afspraken zijn ook dat ze altijd
eerst moet overleggen als het gaat om bezoek krijgen en ergens
heengaan. Dit vindt ze zelf ook prima.”

Project ‘Leven in vrijheid’
Het project ‘leven in vrijheid’ heeft er aan bijgedragen dat vrijheidsbeperkingen beter
bespreekbaar zijn geworden in teams en met cliënten en verwanten. Ook op basis van BITgegevens en de K&V-audits is deze positieve verandering merkbaar. Het bespreken van de
voorkomende beperkingen en dilemma’s maakt dat teams in overleg met alle betrokkenen
betere oplossingen zoeken en minder maatregelen vanzelfsprekend toepassen. E-health
coördinatoren in de regio’s denken mee in de zoektocht naar alternatieven voor
vrijheidsbeperkende maatregelen. Ook is er meer aandacht voor de ‘lichtere’
vrijheidsbeperkingen (keuzebeperkingen). Een voorbeeld hiervan is dat cliënten eerder naar
bed moeten gaan, omdat er ‘s avonds laat geen personeel meer op de woning aanwezig is.
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Teams zijn in meerderheid tevreden dat het onderwerp vrijheidsbeperking een regelmatig
terugkerend thema is in het gesprek met elkaar en de verwanten. Dit blijkt ook uit de
regionale kwaliteitsrapportages.
Ook uit de K&V-audits blijkt dat team bewust met dit thema bezig zijn. Echter komt uit de
audits ook een aantal aandachtspunten naar voren. Zo blijkt dat sommige medewerkers
scholing vrijheidsbeperkingen WGBO en BOPZ niet (tijdig) hebben gevolgd. Ook worden
lichtere vrijheidsbeperkingen weliswaar goed besproken en overwogen, maar niet altijd
vastgelegd in het ECD van de cliënt. Lichtere vrijheidsbeperkingen hebben vaak betrekking op
het beperken van keuzevrijheden en betreffen bijvoorbeeld soorten en hoeveelheid eten en
alcoholgebruik. Het vastleggen en protocolleren bij intensievere vrijheidsbeperkingen is goed
op orde.
Teams zijn in mindere mate tevreden over de eenduidigheid in protocollen en voorschriften.
Begrippen worden niet altijd eenduidig gebruikt en de samenhang tussen documenten is niet
altijd duidelijk. Een werkgroep is inmiddels gestart om de signalen op te halen en het proces
rondom vrijheidsbeperkende maatregelen te verbeteren.
Conclusies en verbeterpunten
De zorgvraag van de cliënt is aan verandering onderhevig en daarmee is het belangrijk om het
thema ‘leven in vrijheid’ regelmatig en zorgvuldig met cliënten en verwanten te blijven
bespreken. Teams hebben vrijheidsbeperkingen beter bespreekbaar gemaakt, ook met cliënten
en verwanten. Daarnaast is er meer aandacht voor lichtere vormen van vrijheidsbeperkingen.
Ontwikkeling op het gebied van E-health maakt dat er alternatieven worden overwogen die de
vrijheid van de cliënt vergroten.
De verbeterpunten n zijn: het tijdig volgen van de juiste scholingen WGBO/ BOPZ, de juiste
registratie van ook de lichtere maatregelen, het optimaliseren van het proces m.b.t. werkwijze,
samenhang van documenten en het kunnen ophalen van managementinformatie uit de
registratiesystemen.
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6

Samenwerking binnen team/zelforganisatie

Voor het thema samenwerking binnen teams en zelforganisatie is gebruik gemaakt van verslagen van teamreflecties,
kwaliteitsrapportages RVE’s en de teamontwikkelplannen, medewerkersbetrokkenheidsonderzoek, verzuimcijfers,
informatie en interviews uit de audits Kwaliteit en Veiligheid, project wendbaarheid en cijfers uit de BI-omgeving.

Eén van de ontwikkelpunten uit de vorige rapportage betrof de doorontwikkeling van
zelforganisatie. Teams zijn in wisselende mate tevreden over de ontwikkelingen die ze
doormaken op weg naar zelforganisatie. Het werken met de directe collega’s en cliënten wordt
door de meeste teams als positief ervaren. Ook de samenwerking in de driehoek van cliëntverwant-medewerker verloopt over het algemeen goed. Door zelforganisatie hebben teams
meer taken en bevoegdheden gekregen. Teams hebben deze taken verdeeld en voor
verschillende thema’s kernrolhouders benoemd. De rollen worden vaak verdeeld op basis van
kwaliteiten en deskundigheid. De kernrolhouders volgen de organisatieontwikkelingen die
betrekking hebben op een specifiek aandachtsgebied. Kernrolhouders zijn nog zoekende op
welke manier zij de overige leden van het team zodanig kunnen informeren/meenemen in wat
er speelt, dat de overige teamleden zich betrokken en (mede)verantwoordelijk voelen.
Er zijn ook teams die al in een verder stadium zijn en proactief allerlei zaken willen oppakken.
Zij voelen zich soms geremd, omdat ze soms nog beperkte ruimte krijgen vanuit de
organisatie en ondersteunende diensten.
Ieder team doet één keer per jaar een teamreflectie. Ook voeren teams jaarlijks een
spiegelgesprek uit, waarbij ze bijvoorbeeld medewerkers van een ander team uitnodigen. Deze
‘blik van buiten’ helpt om van elkaar te leren en blinde vlekken in je eigen team te voorkomen.

De MT’s in de zorgregio’s hebben dit jaar voor het eerst
een spiegelgesprek georganiseerd over de
kwaliteitsrapportage van de RVE met de adviesgroepen
Kwaliteit & Veiligheid van elkaars regio.
’Conclusie van het gesprek: nuttig en prettig gesprek met
een aantal gedeelde aandachtspunten.
Zeker een aanbeveling om elkaar meer te spreken en
zaken te delen.’

Teams zijn gestart met het maken van een teamontwikkelplan (TOP). In dit plan beschrijven
teams o.a. op basis van de teamreflectie welke ontwikkelkansen zij zien en waar ze mee aan
de slag gaan. Voorbeelden hiervan zijn: aanspreekgedrag, feedback geven en ontvangen,
deskundigheidsbevordering, veilige zorg, ouder wordende cliënten en seksualiteit.
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Een ander ontwikkelpunt betrof de scholing voor medewerkers voor specifieke problematiek
en/of doelgroepen. Scholing is nodig om te blijven aansluiten bij de veranderende zorgvraag/
doelgroep/ aandoening van de cliënt. Het Leercentrum ontwikkelt op basis van behoeften van
medewerkers nieuwe leermogelijkheden. Zo is het Leercentrum in het eerste kwartaal van
2017 gestart met een SPOC (Small Private Online Course) rondom ouderenzorg. Medewerkers
konden zicht inschrijven en deelnemen aan online modules rondom dit thema. Dit leidde tot
positieve reacties van medewerkers. Andere activiteiten rondom het thema ouderenzorg zijn
de scholing Ouderen vanuit de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, een film over dementie
en de QuickScan Ouderen. Het Leercentrum sluit ook op andere thema’s aan bij de
leerbehoefte van medewerkers door het inkopen van trainingen Algemeen Dagelijkse
Levensbehoefte (ADL) en door het ontwikkelen van een e-learning Depressie. Dit alles gebeurt
in nauwe samenwerking met Expertise.
Daarnaast biedt de komst van het sociaal intranet de mogelijkheid om kennis er ervaringen te
delen. Zo zijn er kennisgroepen ontstaan waar medewerkers informatie en hulpbronnen
uitwisselen of vragen aan elkaar kunnen stellen. Ook helpt het sociaal intranet bij het
inventariseren van leerbehoeften van teams.
Teams zijn over het algemeen minder tevreden over het elkaar aanspreken, feedback geven
en het samenwerken met collega’s uit andere teams. Ook communicatie is een thema dat
blijvend aandacht nodig heeft. Het gaat hierbij bijvoorbeeld ook om de introductie van nieuwe
medewerkers op de werkplek en naar de verwanten.
Zelforganisatie vraagt ook een andere rol van managers. Managers passen hun
managementstijl aan op de ontwikkeling van het team. Zij gaan meer naar een coachende rol
toe waarbij ze enerzijds voldoende ruimte bieden en anderzijds ook zorgen voor voldoende
houvast.

Een team op weg naar zelforganisatie:
“Het is niet voor iedereen te volgen wat er allemaal gebeurt in korte
tijd. Belangrijk is om iedereen te kunnen informeren wat er allemaal
speelt. We moeten hierin nog een goede weg zien te vinden.
De aftrap is gemaakt.”

Ook bij de ondersteunende diensten en Expertise is de implementatie van zelforganisatie volop
aan de gang. De afdelingen zijn enthousiast over de positieve ontwikkelingen. Zo zijn bij
Expertise de kernrollen besproken ten aanzien van thema’s als vitaliteit en kwaliteit van zorg.
Ook ervaren steeds meer medewerkers een veilig klimaat waarin zij zich kwetsbaar durven op
te stellen. Er zijn echter ook aandachtspunten. Bij de ondersteunende diensten gaat het dan
om werken vanuit een gezamenlijke visie, feedback geven en elkaars kennis en kunde
gebruiken. Bij Expertise ligt het ontwikkelpunt vooral in duidelijkheid creëren over
verantwoordelijkheden die horen bij de kernrollen. Ook stellen zij zich als doel dat teams meer
ruimte gaan pakken voor eigen professionele keuzes en autonomie. Ook willen teams van
Expertise meer kennis gaan delen.
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Uit tabel 23 blijkt dat de ziekteverzuimcijfers binnen Dichterbij nog steeds hoog zijn. Er zijn
wel allerlei activiteiten ondernomen om verzuim onder medewerkers te verminderen en te
voorkomen. Zo zijn we gestart met een netwerk van aandachtshouders vitaliteit. Zo is meer
aandacht voor het klimaat in de teams en oog voor medewerkers om te zorgen dat zij lekker in
hun vel zitten. Wanneer een team niet stabiel is, kunnen zij het lastig vinden om de taken van
zelforganisatie te combineren met de zorgtaken. Mogelijk voelen zij zich hierdoor overvraagd
en zijn medewerkers kwetsbaarder voor uitval. De organisatie moet hier voldoende oog voor
hebben en deze teams tijdig ondersteunen om verzuim te voorkomen.
Conclusie en verbeterpunten
Zelforganisatie is in alle teams gestart, maar het daadwerkelijk anders gaan werken in de
teams kost meer tijd en aandacht. Het proces van zelforganisatie blijkt soms wel twee stappen
vooruit, één stap achteruit te zijn. Als er grote personele wisselingen plaatsvinden in een team
heeft dat vaak ook consequenties voor de samenwerking in het team. Sommige stappen
moeten opnieuw gezet worden. Hierbij ligt ook een belangrijke taak voor de manager die een
coachende rol aanneemt die past bij de ontwikkelfase waar het team zich in bevindt.
Middels het programma ‘Wendbaarheid’ wordt zelforganisatie en vakmanschap verder ingebed
binnen Dichterbij.
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7

Samenwerking binnen Dichterbij

Gebruikte informatiebronnen: Kwaliteitsrapportages van de RVE’s, Expertise en de Ondersteunende Diensten (inclusief
Zorgcentrale en voortgang jaarplan 2017).

De ontwikkeling naar zelforganiserende teams is opgestart in alle organisatieonderdelen.
Teams zijn (en worden) hierin begeleid. En hebben mooie stappen gezet. De ondersteunende
afdelingen zijn ook begonnen met de implementatie van zelforganiserende teams. Zoals in de
rapportage van de ondersteunende diensten ook vermeld is, wordt er op meerdere vlakken
geschaakt: binnen teams en tussen teams. Dit maakt het een intensief traject voor teams.

ondersteunende afdelingen

andere
zorg
teams
eigen team

Er wordt een positieve ontwikkeling gezien in deze samenwerking. Teams weten elkaar steeds
vaker te vinden. En trekken samen op in trajecten. Fluïde kennisnetwerken ontstaan;
gerelateerd aan projecten en thema’s. Zo gebruiken medewerkers het sociaal intranet om
vragen te stellen of ervaringen te delen. Ook in de regio’s worden teams gestimuleerd om van
elkaar te leren. In de regio Noord-Midden is een inspiratiebijeenkomst zelforganisatie
georganiseerd. Teams komen bij elkaar, delen kennis, wisselen ervaringen uit en helpen elkaar
op weg. Twintig teams hebben meegedaan aan deze bijeenkomst. De ervaringen zijn positief
en er is behoefte aan een volgende bijeenkomst.
Echter er zijn signalen dat we nog veel te doen hebben de komende jaren. Vanuit de regio’s
worden nog vaak de termen ‘bureaucratisch’, ‘log’ en ‘van boven’ gebruikt. Er wordt nog
regelmatig ervaren dat informatie ‘gezonden’ wordt en dat er beperkte aandacht voor ‘de
bedoeling/ het waarom’ is. Zorgteams ervaren soms dat ondersteunende afdelingen te beperkt
onderling afstemmen waardoor er te veel tegelijk gevraagd wordt aan zorgteams. En tot slot
zijn ondersteunende teams nog zoekende naar het ‘eigenaarschap op de juiste plek’. Dit wordt
veelal benoemd met de driehoek ‘initiator’, ‘actor’ en ‘opdrachtgever’ (dynamisch verbinden).
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Conclusie en verbeterpunten
Een positieve ontwikkeling wordt gezien door de teams. Aangevuld met een ‘maar we zijn er
nog niet’. Voorwaarden om deze ontwikkeling verder te ondersteunen, zijn:
 Continuïteit binnen teams;
 Gelegenheden creëren om elkaar te ontmoeten en kennis te delen met elkaar;
 Keuzes maken zodat het behapbaar en overzichtelijk wordt (niet alles tegelijk willen);
 Continu uitleggen wat ‘de bedoeling/ het waarom’ is van de vraag die je stelt aan een
ander (waarderende gesprekken/ AJHMV als gesprekvisie, niet als tool);
 Flexibele automatiseringssystemen en
 Integraal werken (niet werken vanuit je eigen visie, maar in samenwerking met
relevante betrokkenen).
Het programma ‘wendbaarheid’ ondersteunt de verder doorontwikkeling van de organisatie
hierin.
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8

Samenwerking in de keten/met de buurt

Gebruikte informatiebronnen: Kwaliteitsrapportages RVE’s, ontwikkelingen MT Dichterbij

Veel cliënten zijn actief in de buurt waar ze wonen, via bijvoorbeeld werk en dagbesteding
zoals de boerderij, tuindienst, klussendiensten of tearooms.
Ook voor vrije tijd wordt steeds meer aangesloten in de lokale omgeving via sportclubs, vrije
tijdsclubs en de diverse activiteiten in het dorp of buurt. Er wordt in Teams actief gewerkt aan
een goede relatie met de buurt.

Vanuit AJHMV is er een vrijetijdsclub ontstaan
in een wijk. Dit wordt als erg positief ervaren.
Bron: teamreflectieverslag

Doel is oplossingen voor vragen en wensen van cliënten vinden via samenwerking.
Op regioniveau zijn er vele contacten met collega-zorgaanbieders, gemeentes,
woningbouwstichtingen, welzijnsstichtingen, onderaannemers zoals gezinshuizen en
zorgboerderijen en vele anderen.
In de regiorapportages zijn hiervan allerlei voorbeelden opgenomen. Er wordt samengewerkt
met ketenpartners, zoals ouderenzorg, verslavingszorg en thuiszorg.
Diverse regio’s hebben afspraken gemaakt rondom inkoop van complexere verpleegkundige
handelingen. Ook worden samenwerkingsafspraken gemaakt rondom de invulling van de
nachtzorg. En er zijn voorbeelden van het realiseren van gezamenlijke wooninitiatieven met de
ouderenzorg.
Rondom opleidingen en werving van nieuwe medewerkers is een initiatief gestart voor het
bevorderen van mobiliteit tussen organisaties om medewerkers te behouden voor de zorg.
Met Gilde Opleidingen is, naast de gebruikelijke samenwerking als opleidingsinstituut voor
onze leerlingen en als school van waaruit stagiaires een stageplaats bij ons aangeboden
krijgen, een intensievere samenwerking. Zo is er een maatjesproject, waarbij eerstejaars
studenten van de Gilde gedurende een jaar een “maatje” worden van een cliënt en zo elke
week een moment vrijwilligerswerk doen, als onderdeel van hun opleiding.
Rondom het beleid ten aanzien van onderaannemers, zoals zorgboerderijen en gezinshuizen is
het afgelopen jaar aandacht besteed aan het herzien van raamovereenkomsten, en is
aandacht voor de uitwerking in concrete samenwerkingsafspraken, evaluatiemomenten en
kwaliteit van zorg.
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Conclusie en verbeterpunten
Cliënten en locaties leggen contacten in de buurt via werk, dagbesteding, vrije tijd en
buurtverenigingen en gezamenlijke initiatieven in de wijk.
Ontwikkelkansen zijn er vooral regionaal, zoals
 Een netwerk rondom gezamenlijke wooninitiatieven (ouderenzorg), het gezamenlijk
inrichten van nachtzorg, samenwerking met verslavingszorg, GGZ.
 Verder doorzetten van initiatieven tot bevorderen van mobiliteit en uitwisseling van
medewerkers
 Woonprojecten waarbij de buurt in vroeg stadium wordt betrokken bij ontwikkeling van
plannen, laagdrempelige afspraken bij vragen of knelpunten rondom risico’s en gedrag.
 Initiatieven samen met opleidingsinstituten voor instroom van leerlingen, inzet van
vrijwilligers, kennismaking en pr.
Op Dichterbij niveau is de invulling van goede samenwerking en heldere afspraken met
onderaannemers onder de aandacht.
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Interne dialoog en externe visitatie (tweede leercirkel)

Interne dialoog
Op 23 oktober 2017 heeft de interne dialoog over het kwaliteitsrapport plaatsgevonden met de
RvB en een afvaardiging van de Cliëntenraad, de regionale medezeggenschapsplatforms voor
cliënten en verwanten, Gemeenschappelijke Ondernemingsraad, Kwaliteitscommissie Raad van
Toezicht en de Adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid. Het doel van deze interne dialoog is
door interactie verdiepen, reflecteren en leren om kwaliteit van zorg en de duiding en
verantwoording hiervan te verbeteren.
Tijdens de interne dialoog is de kwaliteitsrapportage aan de hand van de volgende thema’s
besproken:
- zorgvuldig proces rondom de cliënt,
- zicht op veilige zorg en leven in vrijheid,
- kwaliteit van bestaan en kwaliteit van dienstverlening,
- samenwerking binnen en tussen teams.
Reacties en opmerkingen:
 De kwaliteitsrapportage stipt het thema zelforganisatie aan, maar is geen evaluatie van
gehele proces van invoering van zelforganisatie. De kwaliteitsrapportage is hier ook niet
voor bedoeld.
 De rol van de managers komt volgens de Cliëntenraad onvoldoende in het rapport
terug. Er zijn signalen dat managers teams weinig zien en dat er grote verschillen zijn
in hoe managers team aansturen. Sommige managers weten de rol van coach goed te
vervullen en andere neigen nog naar klassieke aansturing. De Raad van Bestuur geeft
aan dat dit thema onder de aandacht is.
 In het rapport wordt beperkt aandacht gegeven aan de invloed van organisatiecultuur
op zelforganisatie en aanspreekgedrag.
 De multidisciplinaire samenwerking met bijvoorbeeld artsen en gedragsdeskundigen,
wordt gemist in dit rapport. Hier zouden meer woorden aan gewijd mogen worden.
 Op basis van de cijfers in het rapport kan samenhang tussen bepaalde thema’s niet
worden geconcludeerd. Er is wel behoefte om meer verbanden tussen de data in kaart
te brengen.
 De thematische aanpak wordt (ten opzicht van de opbouw aan de hand van de
bouwstenen) als prettig ervaren.
 De meetsystematiek van groene, oranje of rode duimpjes geeft ruimte voor eigen
interpretatie. Nu is per thema gekeken wat goed gaat en wat verbeterd kan/moet
worden en op basis hiervan is de een kleur voor het gehele thema bepaald. Deze
beoordeling is daarna ook in het MT besproken. Er wordt gezocht naar een alternatief
voor de gekleurde duimpjes.
 De informatie in dit rapport zegt niets over de persoonlijke ervaring van bijvoorbeeld
een cliënt of medewerker. De GOR ziet daarom graag dat de algemene conclusies
worden getoetst bij medewerkers op mate van herkenning en dat er een feedbackloop
terug naar teamniveau wordt ingebouwd.
 Het aantal teamreflecties is afgelopen jaar om verschillende redenen beperkt geweest.
Het onder de aandacht brengen van het belang van de teamreflectie en de
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spiegelgesprekken behoeft aandacht. Het kwaliteitsrapport is echter niet alleen
gebaseerd op de teamreflecties, maar ook op basis van informatie uit audits Kwaliteit
en Veiligheid, kwaliteitsrapporten van de RVE’s en andere managementinformatie. De
Kwaliteitsrapportage is besproken in het MT. Het MT heeft aangegeven zich in de
inhoud te herkennen.
BIT sluit op dit moment onvoldoende aan bij cliënten met een laag niveau. Dit is
meegenomen als actiepunt voor volgend jaar.

De afsluitende vraag aan de deelnemers van de interne dialoog.
Stel: het is 1 januari 2019. Wat hebben we dan samen bereikt?
dat Dichterbij goed met het kwaliteitskader kan werken en dat
het kwaliteitsrapport als instrument is ingebed in de
verschillende processen zoals bijvoorbeeld het jaarplan. Ook is
er een goede communicatie naar medewerkers, cliënten en
verwanten.

De interne stakeholders vonden het prettig om dit jaar met alle geledingen samen het rapport
te bespreken. Het rapport is goed leesbaar, geeft een herkenbaar beeld van hoe Dichterbij in
elkaar zit en kent een stijgende lijn ten opzichte van vorig jaar.
Externe visitatie: keuze voor de vorm
Dit jaar heeft Dichterbij voor de eerste keer de externe visitatie georganiseerd. Het doel van
de externe visitatie is de dialoog aangaan met externe deskundigen om leren en ontwikkelen
te versterken. De externe deskundigen helpen Dichterbij bij de reflectie op het
kwaliteitsrapport.
Er is besloten om het kwaliteitsrapport vanuit zes perspectieven te belichten: cliëntperspectief,
verwantperspectief, medewerkersperspectief, bestuurlijk perspectief, kwaliteitsperspectief en
innovatie- en onderzoeksperspectief. Per perspectief is gezocht naar een externe deskundige
en een afvaardiging van Dichterbij. Deze brede ‘blik van buiten’ zorgt dat blinde vlekken in het
rapport tijdens de externe visitatie ter sprake komen.
Perspectief
Cliëntperspectief

Visitatieteam
Ervaringsdeskundige ORO

Verwantperspectief
Medewerkersperspectief

Deskundige LSR
Deskundige zelforganisatie
GGzE
(dit jaar kon helaas geen
andere bestuurder
deelnemen)
Deskundige
Keurmerkinstituut
Promovenda Erasmus
Universiteit

Bestuurlijk perspectief

Kwaliteitsperspectief
Innovatie en
onderzoeksperspectief
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Dichterbij
Ervaringsdeskundige en
coach
Verwant
Begeleider
Manager
Raad van Bestuur

Adviseur Kwaliteit
Directeur RVE Oost

In aanloop naar de visitatiedag is een voorbereidingsbijeenkomst georganiseerd voor de
externe deelnemers om hen kennis te laten maken met Dichterbij. Hierbij is verteld over de
organisatie, de manier waarop Dichterbij invulling geeft aan het kwaliteitskader en de
praktische informatie voor de visitatiedag. De visitatiedag is begeleid door een
procesbegeleider (manager Communicatie en Marketing) en twee penvoerders.
Tijdens de externe visitatie op 26 oktober 2017 waren er twee gespreksrondes. De groep is
voor de gespreksrondes opgesplitst in twee subgroepen die ieder in gesprek zijn gegaan over
een thema. Bij de samenstelling van de subgroepen is gezocht naar een balans tussen de
verschillende perspectieven. Na iedere gespreksronde heeft een plenaire terugkoppeling
plaatsgevonden, zodat alle deelnemers weten wat er ten aanzien van de thema’s is besproken.
De externe deskundigen hebben vooraf op basis van het kwaliteitsrapport bepaald welke
thema’s tijdens de externe visitatie centraal staan. De volgende thema’s zijn tijdens de
gespreksrondes besproken: zicht op veilige zorg, samenwerking binnen team/ zelforganisatie,
kwaliteit van de relatie cliënt-verwant-professional, zorgvuldig proces rond de cliënt. Om te
zorgen voor voldoende diepgang op de thema’s zijn niet alle thema’s uit het rapport besproken
op de visitatiedag. Aan het eind van de dag heeft het visitatieteam de bevindingen van de dag
teruggekoppeld.
Externe visitatie: bevindingen
De externe deelnemers hebben aangegeven dat ze door het rapport en de visitatie inzicht
hebben gekregen in hoe Dichterbij kijkt naar kwaliteit van zorg. Het kwaliteitsrapport is goed
leesbaar en geeft inzicht in de organisatie. Het externe visitatieteam vindt dat er een hoge
mate van betrokkenheid is van cliënten en verwanten. Daarnaast vinden zij het positief dan
Dichterbij reflecteert op verschillende niveaus. Het visitatieteam heeft de indruk gekregen dat
de organisatie met de aanbevelingen aan de slag wil. Er is oprechte interesse om te leren en te
ontwikkelen.
Inhoudelijke bevindingen:
 Het is belangrijk om communicatie in de driehoek laagdrempelig te houden en
instrumenten hiervoor (zoals AJHMV, BIT, teamreflectie) slim te combineren
 Goede communicatie in de driehoek vraagt ook bepaalde vaardigheden van begeleiders
om elkaar ook te vinden bij weerstand en de driehoek in balans te houden. Ook bij
lastige gesprekken is het de kunst om te blijven luisteren en niet in de verdediging te
schieten. Door te horen wat er echt speelt, kom je tot de kern van het probleem.
 In de loop van de tijd hebben begeleiders en verwanten geleerd om meer vanuit de
cliënt te kijken. Om het open gesprek met de cliënt te voeren is het van belang dat de
begeleider de cliënt goed kent. Medewerkers die de cliënten echt kennen, weten wat er
speelt bij de cliënt en doorgronden gewoonten. Het instrument (de tegels) van AJHMV
helpen een impuls gegeven aan de bewustwording. De methodiek moet geen doel op
zich worden. Het gesprek moet centraal blijven staan.
 Durf naar verwanten ook aan te geven wat ze wel/niet kunnen verwachten. Verwanten
vinden het belangrijk dat je toe kunt geven dat niet alles kan.
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In het rapport is veiligheid in de nacht beperkt beschreven.
De borging van kwaliteit moet niet persoonsafhankelijk zijn. Zorg voor continuïteit.
Verwanten zijn echter wel de constante factor, in tegenstelling tot het team van
begeleiders waarin regelmatig wisselingen plaatsvinden. Er zit veel kennis en expertise
bij de verwanten, maak hier gebruik van.
Energie/cultuur in team is erg bepalend voor de kwaliteit en veiligheid.
Belangrijk dat zelfreflectie op alle niveaus en tussen alle ‘lagen’ wordt uitgedragen.
Bij zelforganisatie is het de bedoeling dat teams actief vragen oppakken en de
verantwoordelijkheid nemen om antwoorden op vragen te vinden. Voor verwanten is
het nu soms nog zoeken bij wie ze hun vraag kunnen stellen. Dit behoeft aandacht.
Zelforganisatie vraagt niet alleen een andere rol van zorgteams en ondersteunende
diensten, maar ook van verwanten. Het advies van het visitatieteam is om (ouder
wordende) verwanten beter mee te nemen in de ontwikkeling van zelforganisatie en de
terugtrekkende rol van Dichterbij.
Teams hebben duidelijke kaders nodig en stafdiensten die snel en soepel mee kunnen
bewegen. De kaders komen nu wel meer tevoorschijn, maar zou nog breder naar teams
gecommuniceerd kunnen worden.
Het vinden van nieuwe zorgmedewerkers is een uitdaging. Gezien de toenemende
zorgvraag van cliënten wil de organisatie hoger opgeleide medewerkers die goede
verpleegkundige zorg kunnen bieden. Cliënten vinden vooral een goede klik met de
persoon belangrijk. Cliënten en verwanten worden meer betrokken bij de selectie van
nieuwe medewerkers. Door de krapper wordende arbeidsmarkt is ook aandacht voor
(bij)scholing en de ontwikkeling van de huidige medewerkers nodig.
Het OP zou eenvoudiger en korter kunnen.
In de audits K&V kan meer aandacht besteed worden aan onnodige registraties door
teams.
Regelarm werken: Kritisch kijken naar voorschriften, registraties en zelfopgelegde
bureaucratie.

Duidingen in het rapport:
 In het rapport staat dat teams wel in toenemende aandacht hebben voor dilemma’s
rondom eigen regie en gezondheid. Dit mag in het vervolg uitgebreider worden
beschreven aan de hand van voorbeelden.
 Bij de beleidskeuzes die Dichterbij maakt is ruimte voor een invulling die past bij de
doelgroep en de locatie. Dit draagt bij aan kwaliteit, omdat de inhoud leidend is. Op
basis van het rapport wordt niet duidelijk of er intern vaak ‘gevochten’ wordt tegen
keuzes die zijn gemaakt.
 Het visitatieteam adviseert Dichterbij om meer verhalen in het rapport op te nemen,
omdat de rijkheid in de persoonlijke ervaringen zit. Casuïstiek kan ook helpend zijn om
bij medewerkers in de uitvoerende rol bewustzijn te creëren.
 Het visitatieteam adviseert Dichterbij ook te zoeken naar een alternatief voor de
beoordeling door middel van duimpjes. De kleur van duimpjes geeft de lezer namelijk
veel ruimte voor interpretatie.
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Methodiek en instrumenten:
 Het uitwisselen van ideeën en ervaringen tussen teams mag meer gebeuren. Dit is een
belangrijke tweede leercirkel.
 Aandacht voor hoe medewerkers instrumenten kunnen inzetten.
 De context van de cijfers in de bijlagen is niet altijd duidelijk. Op basis van de
beschikbare cijfers is het nu nog niet mogelijk om verbanden te leggen tussen bijv. mic
meldingen en de ontwikkeling van het team ten aanzien van zelforganisatie.
 Audits K&V zijn heel informatief voor het zicht op veiligheid en helpend voor
bewustwording.
Evaluatie externe visitatie:
De eerste externe visitatie is door zowel het visitatieteam als de Dichterbij deelnemers als
positief ervaren. Een tip voor de volgende keer is om te zorgen voor meer afwisseling in het
programma van de visitatiedag. De gespreksrondes hebben veel informatie opgeleverd, maar
waren ook erg intensief.
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10

Vervolgafspraken

Deze kwaliteitsrapportage en de feedback van interne en externe dialoog heeft mede als input
gediend voor het jaarplan 2018.
Bij de uitvoering van de acties uit het jaarplan zullen de analyses en bevindingen uit dit
rapport worden benut. Deze afspraken zijn geborgd in de jaarcyclus van het MT en van
Dichterbij.

De inhoudsopgave van het jaarplan 2018 Ontwikkelen doen we samen.
De volgende thema’s komen in 2018 aan bod:
‘Als je het mij vraagt’: reflecteren, vragen, luisteren, handelen
 Teams krijgen naar behoefte meer ondersteuning bij teamreflectie en
spiegelgesprekken.
 Samenhang aanbrengen, slim combineren van hulpbronnen en methodieken. Wat helpt
de teams nu echt?
 Doorontwikkelen BIT
De zorgvraag verandert, verander je mee?
 Starten met de inzet van regiebehandelaren
 Ontwikkelen van aanbod voor doelgroepen met intensieve complexe zorgvragen
 Inspelen op de krappe arbeidsmarkt
 Uitvoeren medewerkersbetrokkenheidsonderzoek
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Scholing en ontwikkeling van medewerkers via TeamOntwikkelplannen (TOP).

Hoe ver is jouw team in zelforganiserend werken?
 Regelarm werken om zoveel mogelijk tijd beschikbaar te hebben voor de cliënt.
Administratieve last verminderen en schrappen en vereenvoudigen van regels en
informatie
 Nieuwe vormen van audits: minder afvinken van checklists en meer aandacht voor
reflectie via waarderend onderzoeken.
 De ondersteunende diensten gaan vraaggerichter werken.
 We gaan concreet uitwerken wat de gewenste stijl van leidinggeven is.
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Bijlage 1: telinformatie
Totaal
Dichterbij

NoordMidden

Oost

Zuid

West

Audits Kwaliteit en
Veiligheid

108

23

33

19

33

Teamreflecties

53

3

24

5

6

Expertise

15

Tabel 1 aantal teamreflecties en aantal interne audits (incl. interviews met teams en verwanten) in de periode augustus 2016-juli 2017

Telinformatie bij ‘zorgvuldig proces rond cliënten’

Dichterbij

Meer tevreden
dan
ontevreden
31
82%

Meer
ontevreden
dan tevreden
1
2%

4

97%

Noord-Midden
Oost
Zuid
West

2
19
5
5

Niet besproken
6

16%

3%

1
0
0
0

0
5
0
1

Tabel 2: aantal en % tevredenheid over ‘zorgvuldig proces rondom cliënten’ vanuit de teamreflecties

% Actueel OP

4

De percentages die kleiner zijn weergegeven geven de mate van tevredenheid waar wanneer de categorie ‘niet besproken’
buiten beschouwing wordt gelaten.
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10 maart 2017

1 juli 2017

Dichterbij

63,7%

71,1%

Noord en Midden

63,2%

69,1%

Oost
Zuid

76,2%
53,5%

79,6%
64,3%

West

60,5%

70,5%

Tabel 3: % actueel OP indicator op basis van ECD

Dichterbij

totaal aantal audits
aantal audits OP niet
actueel

2016-Q2
(vorig
rapport)

2016-Q3

2016-Q4

2017-Q1

2017-Q1

totaal

44

23

33

28

30

114

11
(25%)

7
(30%)

10
(30%)

10
(36%)

8
(27%)

35
(31%)

NoordMidden

totaal aantal audits

13

7

6

7

3

aantal audits OP niet actueel

2

2

1

3

1

(30%)

Oost

totaal aantal audits
aantal audits OP niet actueel

11
3

5
3

14
5

8
2

6
1

(33%)

totaal aantal audits

9

6

4

4

5

aantal audits OP niet actueel

4

1

2

1

0

totaal aantal audits

8

5

5

9

14

aantal audits OP niet actueel

2

1

2

4

6

Zuid
West

Tabel 4: Aantal K&V-audits waarbij geconstateerd is dat niet alle cliënten een actueel OP hadden

39

(21%)
(39%)

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Q3-16

Q4-16

Q1-17

Q2-17

Tabel 5: % K&V-audits waarbij het item ‘het OP wordt jaarlijks geëvalueerd’ niet in orde was

Telinformatie bij ‘Kwaliteit van bestaan (Ben Ik Tevreden)’

Dichterbij

Meer tevreden dan
ontevreden
33
87%
94%

Noord-Midden
Oost
Zuid
West
Tabel 6: Aantal en

Niet besproken
3

8%

6%

2
0
1
22
1
1
4
1
0
5
0
1
% tevredenheid over ‘kwaliteit van bestaan (BIT)’ vanuit de teamreflecties

1 juli
2016
40

Meer ontevreden
dan tevreden
2
5%

Dichterbij
1 januari
2017

1 juli
2017

Trend
NoordMidden

Trend
Oost

Trend
West

Trend
Zuid

Lichamelijk welbevinden

3,9

4,0

4,0

4,0-4,0-4,0

4,0-3,9-3,9

4,0-4,0-4,0

4,0-4,0-4,0

Psychisch welbevinden

3,9

3,9

3,9

3,9-4,0-4,0

3,9-3,9-3,9

3,9-4,0-4,0

4,0-3,9-3,9

Interpersoonlijke relaties

4,2

4,2

4,2

4,2-4,3-4,3

4,2-4,1-4,1

4,3-4,3-4,3

4,2-4,2-4,2

Deelname aan de
samenleving

3,5

3,6

3,6

3,5-3,7-3,7

3,4-3,6-3,6

3,5-3,6-3,6

3,6-3,6-3,6

Persoonlijke ontwikkeling

4,0

4,0

4,0

4,0-4,1-4,0

3,9-3,9-3,9

4,0-4,0-4,1

4,0-4,0-4,0

Materieel welzijn

4,2

4,3

4,3

4,3-4,3-4,2

4,3-4,4-4,3

4,3-4,3-4,3

4,2-4,2-4,2

Zelfbepaling

4,1

4,2

4,2

4,2-4,3-4,2

4,0-4,1-4,1

4,1-4,2-4,2

4,2-4,2-4,2

Belangen

4,1

4,2

4,2

4,1-4,2-4,2

4,1-4,2-4,2

4,1-4,2-4,2

4,1-4,2-4,2

Gemiddeld

4,0

4,0

4,0

4,0-4,1-4,1

4,0-4,0-4,0

4,0-4,1-4,1

4,0-4,0-4,0

Tabel 7: Scores BIT op de domeinen van Schalock (0-5, 5 is maximaal)
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Telinformatie bij ‘Kwaliteit van de relatie tussen cliënt, verwant en professionals’

Dichterbij
Noord-Midden
Oost
Zuid
West

Meer tevreden
dan
ontevreden
79%
30
97%

3
18
5
4

Meer
ontevreden
dan tevreden
3%
1
3%

0
1
0
0

Niet besproken
7

18%

0
5
0
2

Tabel 8: Aantal en % tevredenheid over ‘kwaliteit van de relatie tussen cliënt en professionals’ vanuit de teamreflecties
Vragen
Aantal
Begeleiders komen hun afspraken na
Begeleiders hebben genoeg tijd voor de cliënt
De cliënt is tevreden over de begeleiding die hij/zij krijgt
De cliënt is betrokken bij het opstellen van zijn/haar ondersteuningsplan
Gemiddelde

RVE
Noord/Midden
26
4,2
4,2
4,4
4,2
4,3

Oost
40
4,0
3,9
4,4
3,2
3,8

West
69
4,3
4,0
4,3
3,8
4,1

Zuid
8
4,3
3,6
4,0
3,6
3,9

Gemiddelde
143
4,2
4,0
4,3
3,7
4,0

Tabel 9: Tevredenheidsvragen uit het evaluatieformulier in het ECD op 1 januari 2017 (0-5, 5 is maximaal tevreden)
vragen
Aantal
Begeleiders komen hun afspraken na
Begeleiders hebben genoeg tijd voor de cliënt
De cliënt is tevreden over de begeleiding die hij/zij krijgt
De cliënt is betrokken bij het opstellen van zijn/haar ondersteuningsplan
Gemiddelde

RVE
Noord/Midden
83
4,2
4,1
4,3
4,1
4,1

Oost
88
4,2
3,9
4,3
3,3
3,9

West
115
4,1
3,8
4,2
3,8
4,0

Zuid
28
4,0
3,7
4,1
3,8
3,9

Tabel 10: Tevredenheidsvragen uit het evaluatieformulier in het ECD op 1 juli 2017 (0-5, 5 is maximaal tevreden)
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Gemiddelde
314
4,1
3,9
4,2
3,7
4,0

1 juli
2016

Dichterb
ij
1 januari
2017

1 juli 2017

Trend
NoordMidden

Trend
Oost

Trend
West

Trend
Zuid

Ik heb genoeg mensen om me
heen waar ik bij terecht kan als
ik hulp/advies nodig heb

4,3

4,3

4,4

4,3-4,4-4,4

4,2-4,4-4,4

4,3-4,3-4,3

4,3-4,3-4,3

Ik heb genoeg mensen om me
heen waar ik me bij thuis voel

4,1

4,2

4,3

4,1-4,1-4,1

4,1-4,3-4,3

4,3-4,2-4,2

4,1-4,1-4,1

Ik heb invloed op de dingen die
ik graag doe

4,0

4,1

4,1

4,0-4,0-4,0

3,9-4,0-4,0

4,1-4,2-4,2

4,1-4,1-4,1

Ik maak eigen keuzes

4,0

4,0

4,1

4,1-4,2-4,2

3,9-3,8-3,8

4,0-4,0-4,0

4,1-4,1-4,1

De signalen die ik geef worden
opgepakt door mensen in mijn
omgeving

4,0

4,2

4,2

4,1-4,1-4,1

4,1-4,3-4,3

4,0-4,1-4,1

4,1-4,2-4,2

Er wordt geluisterd naar wat ik
wil/mijn wensen

4,0

4,2

4,2

4,1-4,2-4,2

4,1-4,1-4,1

4,1-4,2-4,2

4,1-4,2-4,2

Er wordt goed (met respect) met
mij omgegaan

4,3

4,4

4,4

4,3-4,3-4,3

4,3-4,4-4,4

4,3-4,5-4,5

4,3-4,5-4,5

Ik heb een plek voor mijzelf
waar niet iedereen zo maar
binnenkomt

4,3

4,3

4,3

4,2-4,1-4,1

4,4-4,2-4,2

4,3-4,2-4,2

4,4-4,4-4,4

Ik stel de afspraken mee vast
voor in huis/op het werk/op de
dagbesteding

3,6

3,8

3,9

3,7-3,8-3,8

3,3-3,5-3,5

3,7-3,9-3,9

3,8-3,9-3,9

Tabel 11: Score BIT op vragen over interpersoonlijke relaties (0-5, 5 is maximaal)

2016
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NM

West

Oost

Zuid

Stevig

Overig

Totaal

Aantal ontvankelijke klachten
Aantal deels ontvankelijke klachten
Aantal niet ontvankelijke klachten
Aantal ingetrokken klachten
Aantal klachten doorlopend vanuit 2015
Aantal klachten doorlopend in 2017
Aantal behandelde klachten
Aantal gegrond
Aantal deels gegrond
Aantal niet gegrond
Aantal ingediende BOPZ klachten
Aantal ingediende alg.klachten in 2016
Tabel 12: Klachten per onderdeel 2016
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6
0
0
2
0
1
3
3
0
0

3
0
0
0
0
3
0
0
0
0

5
1
1
2
0
0
4
2
0
2

7
0
0
2
4
0
9
4
3
2

6

3

7

7

9
3
1
3
3
0
12
2
3
7
2
13

2
0
0
1
0
0
1
0
0
1
2
2

32
4
2
10
7
4
29
11
6
12
38

Q1 en Q2 2017

NM

West

Oost

Zuid

Stevig

Overig

Aantal ontvankelijke klachten
Aantal deels ontvankelijke klachten
Aantal niet ontvankelijke klachten
Aantal ingetrokken klachten
Aantal klachten doorlopend vanuit 2015
Aantal klachten doorlopend in 2017
Aantal behandelde klachten
Aantal gegrond
Aantal deels gegrond
Aantal niet gegrond
Aantal ingediende BOPZ klachten
Aantal ingediende klachten in 2017

3
2
0
1
1
0
5
3
2
0

4
0
0
3
3
1
3
1
1
1

5
0
0
1
0
0
4
3
1
0

1
0
0
0
0
0
1
1
0
0

3
0
1
0
0
0
3
0
2
1

0
1
0
1
0
0
0
0
0
0

5

4

5

1

4

1

Totaal

16
3
1
6
4
1
16
8
6
2
0
20

Tabel 13: Klachten per onderdeel 2017 Q1 en Q2

Heel 2016
Q1 Q2 2017

Niet
nakomen
van
afspraken

Huisvesting
Woonomgeving

Bejegening
en
communicatie

9
7

4
2

15
9

Vrijheidsbeperking

Niet
adequaat/
zorgvuldig
handelen

Omgaan met
gegevens

Overig

0
0

5
9

0
0

1
0

Tabel 14: Aard van de gegrond verklaarde klachten in kalenderjaar 2016 en de eerste helft van 2017
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2
32

Stevig
Noord en Midden
73

11

West
Oost
Zuid

16

UniK (overgangsperiode)
17

Tabel 15: Aantal keer dat er een beroep op de cliëntvertrouwenspersoon is gedaan per RVE in de periode kalenderjaar 2016
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Telinformatie ‘Zicht op veilige zorg’
60
50
40
30
20

Q3-16

10

Q4-16

0

Q1-17
Q2-17

Tabel 16: % onvoldoende scoren op risico-items in de K&V-audits

2016

2017 (t/m Q2)

Stijging/ daling

Noord en Midden

2,76

0,90

67% gedaald

Oost
Zuid

2,60
2,96

2,00
2.50

23% gedaald
16% gedaald

West

2,25

3,13

39% gestegen

STEVIG

3,20

1,00

69% gedaald

Tabel 17: Gemiddeld aantal risico-items per K&V-audit
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1ste
helft
2016

2de
helft
2016

5688

5622

615

579

Categorie MIC
Agressie – geweld
Diversen
Inname gevaarlijke stoffen

1ste helft
2017

Trend
Noord-Midden

Trend
Oost

Trend
West

Trend
Zuid

Trend
STEVIG

5223

1382-1491-1045

2016-2163-2104

1030-832-978

661-557-646

593-578-450

578

135-100-79

150-169-210

177-179-172

123-103-94

30-28-23

Dichterbij

3

8

6

0-2-0

1-1-1

1-0-1

0-4-4

1-1-0

Medicatie

1280

1286

1411

267-272-323

318-297-294

281-336-379

336-242-290

78-138-125

Onbekend

100

88

47

27-20-8

28-26-15

21-18-11

8-11-9

16-13-4

39

57

42

5-11-8

8-23-19

13-14-6

13-9-9

0-0-0

Stoten - knellen - botsen
Vallen

474

509

552

121-139-163

146-146-175

114-128-133

85-78-75

7-18-6

Verbranden

12

10

21

3-4-6

3-2-3

3-2-5

3-2-7

0-0-0

Vermissing

39

56

60

24-18-34

5-6-3

7-11-9

2-5-7

1-16-7

1231-10111141

726-792-615

Totaal

8250

8515

7940

1964-2057-1666

2675-2833-2824

1647-15201694

1

1

1

1-0-0

0-0-0

0-0-0

0-1-1

0-0-0

157

246

221

39-90-24

55-39-69

49-97-116

14-20-12

?

Overige meldingen
Meldingen bij IGZ
Meldingen Incidenten
Medewerkers

Tabel 18: Aantal en trend MIC-meldingen (statussen ingediend en afgehandeld), MIC en IGZ-meldingen
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Meer tevreden
dan
ontevreden
32
85%

Dichterbij

Meer
ontevreden
dan tevreden
2
5%

94%

Noord-Midden
Oost
Zuid
West

3
20
5
4

Niet besproken
4

10%

6%

0
1
0
1

0
3
0
1

Tabel 19: Aantal en % tevredenheid over ‘zicht op veilige zorg’ vanuit de teamreflecties
Telinformatie ‘Leven in vrijheid’
Jaarverslag
M&M
commissie
2014

Jaarverslag
M&M
commissie
2015

Jaarverslag
M&M
commissie
2016

Onvrijwillige opgenomen
(juridische status)
RM/ IBS/ RM op eigen verzoek

42

38

16

RM/IBS met dwangbehandelplan

12

9

10

Cliënten art. 60 met dwangbehandelplan

39

37

37

Totaal artikel 39

108
(93 STEVIG/ 15
overig Dichterbij)

132
(110 STEVIG/ 22
overig Dichterbij)

95
(61 STEVIG/ 34
overig Dichterbij)

Zweedse banden

8

4

3

Fixaties

49

68

35

Afzonderen

22

48

31

Vrijheidsbeperkende
maatregelen

49

Jaarverslag
M&M
commissie
2014

Jaarverslag
M&M
commissie
2015

Jaarverslag
M&M
commissie
2016

Separeren

38

31

32

Overig, zoals kamerdeur op slot

1

8

17

Onder dwang toedienen van
vocht/voedsel/ medicatie

3

2

3

Tabel 20: Aantal van de onvrijwillige opnames en soorten vrijheidsbeperkende maatregelen

Dichterbij

Meer tevreden
dan
ontevreden
21
55%

Meer
ontevreden
dan tevreden
2
5%

91%

Noord-Midden
Oost
Zuid
West

2
11
4
4

Niet besproken
15

39%

9%

0
1
1
0

1
12
0
2

Tabel 21: Aantal en % tevredenheid over ‘onvrijwillige zorg’ vanuit de teamreflecties

Telinformatie ‘Samenwerking binnen Dichterbij’
50

Dichterbij
Noord-Midden
Oost
Zuid
West

Meer tevreden
dan
ontevreden
6
2
1
2
1

Meer
ontevreden
dan tevreden
3
1
1
1
0

Niet besproken
6
0
2
2
2

Tabel 22: Aantal over ‘samenwerking binnen Dichterbij’ vanuit de teamreflecties
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Telinformatie ‘Samenwerken binnen team/zelforganisatie’

2016

2017

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Kwartaal 1

Expertise

5,42%

4,80%

3,83%

Kwartaal
2
3,34%

Regio Noord/Midden

6,26%

7,75%

7,42%

6,57%

Regio Oost

5,02%

6,28%

6,82%

6,01%

Regio West

5,46%

6,55%

7,16%

7,41%

Regio Zuid

8,16%

10,33%

9,38%

8,13%

Spec. en For. Zorg

4,03%

6,09%

5,72%

4,85%

Zorgcentrale

5,33%

4,36%

1,53%

4,77%

Hoofdkantoor BS

4,78%

5,32%

5,15%

1,94%

Hoofdkantoor CenM

20,15%

22,15%

12,81%

13,36%

Hoofdkantoor Control

7,52%

1,26%

1,96%

0,24%

Hoofdkantoor FenB

7,13%

6,07%

10,17%

10,20%

Hoofdkantoor HR

19,00%

11,42%

4,01%

1,02%

Hoofdkantoor VG

4,43%

7,36%

8,10%

4,30%

Eindtotaal

5,86%

7,10%

7,15%

6,48%

Tabel 23: Verzuimcijfers excl. zwangerschap per RVE
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Dichterbij

Meer tevreden
dan
ontevreden
24
63%

Meer
ontevreden
dan tevreden
5
13%

83%

Noord-Midden
Oost
Zuid
West

2
16
2
4

Niet besproken
9

24%

17%

0
3
2
0

1
5
1
2

Tabel 24: Aantal en % tevredenheid over ‘samenwerking binnen team/zelforganisatie vanuit de teamreflecties
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Bijlage 2: Overzicht gebruikte termen/ afkortingen
Deze kwaliteitsrapportage is in eerste instantie bedoeld voor de interne organisatie om inzicht
te hebben in wat goed gaat en waar verbeterkansen liggen. In tweede instantie is deze
rapportage bedoeld voor de externe stakeholders. In deze bijlage zijn de termen toegelicht die
intern bekend zijn, maar wellicht niet voor externen.
Term:
ADL
AJHMV
BI
(omgeving/tool)
BIT
BOPZ
CR
CURA(web)
De Driehoek

DVC
ECD
EVS
GOR
IGJ
K&V (audit)
KPI
Leven in Vrijheid
(project)
MDO
MIC
MIM
MT
OP
Proeftuin (project)
Quli

Risico-item

RVE
54

Toelichting:
Algemeen Dagelijkse Levensbehoefte
‘Als Je Het Mij Vraagt’ een methode om met cliënten/ verwanten in
gesprek te komen over Cliëntwensen.
BedrijfsInformatie/ Business Intelligence/ managementinformatie
‘Ben Ik Tevreden’ de methodiek om de tevredenheid van cliënten met
hun kwaliteit van bestaan te bespreken.
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
Cliëntenraad
Softwareprogramma voor het ECD.

Dienstverleningscoördinator
Elektronisch Cliënt Dossier
Elektronisch voorschrijfsysteem
Gemeenschappelijke Ondernemingsraad
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Audit Kwaliteit & Veiligheid: elk team wordt 1x per 2 jaar bezocht door
K&V-auditoren.
Kritische Prestatie Indicatoren zijn gekoppeld aan het jaarplan.
Project in samenwerking met Vilans en collega-organisaties om de
vrijheid van cliënten te verhogen door het verminderen van de
vrijheidsbeperkende maatregelen.
Multi Disciplinair Overleg
Melding Incidenten Cliënten
Melding Incidenten Medewerkers
Managementteam
Ondersteuningsplan (onderdeel van het ECD)
Project uit 2016 om het Vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg
te implementeren.
Programma waarmee cliënten/ verwanten in hun deel van het ECD
kunnen. Tevens een communicatiemiddel tussen cliënt/ verwant en
professionals.
Onderdeel van de K&V-audit waarbij sommige toetspunten als ‘risicoitem’ worden gedefinieerd. Dit is gekoppeld aan de geldende wet- en
regelgeving (m.n. op gebied van veiligheid en OP)
Resultaat Verantwoordelijke Eenheid

Term:
RvT
Schalock
(domeinen)
SPOC
TOP
Triple C

VBM
WGBO
Wlz-woonteams
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Toelichting:
Raad van Toezicht
Acht domeinen die samen ‘de kwaliteit van bestaan’ van cliënten
inzichtelijk maken.
Small Private Online Course
Team ontwikkelplan
Methodiek/ benaderingswijze die erop gericht is om mensen met een
verstandelijke beperking en gedragsproblemen een gewoon leven te laten
ervaren. Dichterbij is in 2015 hiermee gestart.
Vrijheidsbeperkende maatregelen
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
Teams die cliënten begeleiden vanuit de Wet langdurige zorg met een
indicatie ’wonen’. Daarnaast zijn er ook indicatie voor behandeling en
dagbesteding.

Bijlage 3: Organogram
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