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Beste lezer,
Voor u ligt het kwaliteitskaderverslag van Zorggroep de
Stellingwerven

(hierna

kwaliteitskaderverslag
maatschappelijke

ZDS).

vanuit

het

Wij

publiceren

toenemend

verantwoordelijkheid

besef

richting

het
van
onze

stakeholders. Tevens zien we het verslag als een mooie
gelegenheid om het woord ‘transparantie’ in praktijk te brengen.
De basis hierbij bestaat uit: cliënten helderheid geven over
goede zorg, reflectie op de werkwijze, kwaliteit en ontwikkeling
binnen de verschillende teams en op bestuurlijk niveau
handvatten bieden voor verbetering van de zorg en het
verankeren daarvan in de strategie. Hierbij denken we in
mogelijkheden, zijn we vindingrijk en nemen we geen genoegen
met standaardoplossingen. Op deze wijze willen wij onze slogan
‘Samen sterk’ in praktijk brengen.
Marieke Osinga, directeur
Mei 2019
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INLEIDING

INLEIDING

ZDS biedt in de regio Zuid Oost Friesland en omstreken
begeleiding aan cliënten met een (licht) verstandelijke
beperking veelal in combinatie met psychische problematiek.
De geleverde zorg wordt vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz),
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de
Jeugdwet (JW) gefinancierd. ZDS is ISO gecertificeerd
(ISO9001:2015) en beschikt over een Wtzi toelating.
De organisatie is circa 10 jaar geleden opgericht ‘aan de
keukentafel’ als kleinschalige aanbieder van ambulante
begeleiding in de regio. Inmiddels is ZDS uitgegroeid tot een
middelgrote zorgaanbieder met meerdere locaties in West- en
Ooststellingwerf. Op dit moment wordt zorg geboden aan circa
260 cliënten. Binnen de organisatie zijn circa 80 medewerkers
werkzaam.

De

zorgactiviteiten

bestaan

uit:

ambulante

begeleiding, beschermd wonen, behandeling, dagbesteding en
groepsactiviteiten.
In het kwaliteitskaderverslag laat ZDS aan de hand van de
bouwstenen uit het Kwaliteitskader gehandicapten zorg zien
hoe de kwaliteit van de zorg in de organisatie is vormgegeven.
Het verslag is zowel bedoeld voor het intern verbeteren van de
zorg alsook voor externe verantwoording.
De doelgroep jeugd valt niet onder het Kwaliteitskader
gehandicapten zorg. Het betreft wel een belangrijke doelgroep
binnen ZDS. De manier waarop kwaliteit specifiek voor deze
doelgroep is vormgegeven, staat in een apart hoofdstuk
beschreven.
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SAMENVATTING
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SAMENVATTING
In 2018 lag de focus op kwaliteit in plaats van

Zorg rondom de individuele cliënt

kwantiteit om te voorkomen dat door een te snelle groei

Het organiseren van de zorg rondom de cliënt heeft het

de kwaliteit van de dienstverlening, de bedrijfsvoering en

afgelopen jaar aandacht gehad door het intake beleid

kernwaarden onder druk komen te staan. Er is niet

aan te passen zodat plaatsingen passender zijn. De

intensief ingezet op een kwantitatieve groei om meer

faseringen binnen de woongroepen zijn herzien zodat

aandacht te hebben voor de kwaliteit. Een doel

aan de voordeur een betere inschatting gemaakt kan

voortgekomen

is

dat

alle

worden van waar een nieuwe aanmelder geplaatst kan

ademen.

En

een

worden. Er is een nieuw Elektronisch cliëntendossier

professionele organisatiecultuur gedreven door de

gekozen waar efficiënter mee gewerkt kan worden en

kernwaarden. De kernwaarden zijn in 2018 als volgt

waarin ook het zorgplan is herzien waarbij ook het

geformuleerd:

zorgplan in een hernieuwde versie wordt opgenomen.

medewerkers

Betrokken

uit

de

dezelfde

strategiedag
visie

Vindingrijk

Transparant

Door het bieden van vier behandelvormen (IAG, PMT,
CGT en psycho educatie) kan nog beter worden

Dit samengevat in de slogan: “Samen Sterk.”

aangesloten bij de hulpvragen van de cliënt. Er zit in een
stijgende lijn in het aanbod behandeling.

Het kwaliteitskader gehandicaptenzorg is in 2018 meer
onderdeel geworden van de processen binnen de

Door

organisatie. Binnen het strategisch document, wat

gestructureerd opgepakt en zijn vorderingen beter te

jaarlijks wordt herzien, zijn de bouwstenen uit het

volgen. Naast de projecten op de primaire processen

kwaliteitskader gebruikt als leidraad. Ook is een begin

zoals medicatiebeleid, administratie etc, zijn in 2018 drie

gemaakt met het introduceren van kwartaalrapportages.

projecten gestart die in 2019 nog doorlopen: “voel je

Doel van deze rapportages is een beter overzicht op de

goed”, “seksualiteit”, “stuurgroep drugs en preventie”.

lopende processen, gestelde doelen en resultaten.

De projecten dragen bij aan de kwaliteit van het

projectmatig

te

werken

worden

doelen

begeleidingsaanbod voor de cliënt.
ZDS is ISO 9001:2015 koepel gecertificeerd via
branchevereniging NBEC. In 2019 gaat ZDS voor een

ZDS werkt samen met meerdere ketenpartners. In 2018

zelfstandige certificering.

heeft ZDS met name binnen het kader van de Jeugdwet,
maar ook binnen het kader van de WMO en Wlz actief

Zorggroep de Stellingwerven is in 2018 opgedeeld in

samengewerkt met verschillende, grote en kleine

twee BV’s. Het wonen en het overige aanbod is

zorgaanbieders in de regio.

onderverdeeld onder deze BV’s. In 2018 is ZDS verhuisd
naar een andere locatie waar ook Steunpunt de Leilinde

Om de veiligheid voor cliënten en op de werkvloer te

is geopend. De reden van deze verhuizing is onder

verbeteren en vergroten is aandacht voor de risico

andere herhuisvesting van de cliënten om zo het

inventarisatie, het crisisbeleid, calamiteiten beleid,

centrum van het dorp meer te ontlasten. Er is steeds

medicatieveiligheid en de incidentmeldingen. Deze

meer aandacht voor maatschappelijke onderwerpen

procedures zijn herzien en verder aangescherpt zodat ze

zoals SROI en duurzaamheid. Ook is er lokaal aandacht

beter aansluiten bij de praktijk. Daarnaast worden er

voor de gevolgen van bedrijfsvoering in een dorp of

prospectieve risicoanalyses uitgevoerd. Het doel hiervan

buurt. De gemeente is hierin een gesprekspartner

is om processen beter in kaart te brengen en mogelijke

evenals buurtbewoners.

risico’s te analyseren en deze in de toekomst te
voorkomen of te verkleinen.

SAMENVATTING

03

Cliëntervaringen

Jeugd

Ervaringen van de cliënt zijn erg belangrijk voor de

In 2018 is een forse toename van de Jeugdwet cliënten

organisatie.

te zien. Als gevolg hiervan is een team Jeugd opgericht

In

onderzoeken

2018

zijn

uitgevoerd.

twee
De

cliënt

NBEC

ervaringsvanuit

de

wat zich richt op deze specialistische doelgroep. Het

branchevereniging en Zorgfocuz in opdracht van ZDS.

Kwaliteitskader Jeugd wordt hierbij gevolgd. Ook de

Het gemiddelde rapportcijfer op organisatieniveau van

meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling is

het onderzoek vanuit de NBEC bedroeg een 8,2. Uit het

actief

onderzoek van Zorgfocuz kwam een gemiddelde score

aangesloten bij Verwijsindex Fryslân.

onder

de

aandacht

gebracht

en

ZDS

is

van 7.9.
Raad van Commissarissen
De cliëntenraad van ZDS wordt vertegenwoordigd door

De RvC houdt toezicht op het gevoerde beleid van ZDS

leden van de diverse locaties. De cliëntenraad heeft

en de algemene zaken in de vennootschap. Hiervoor

afgelopen jaar concreter vorm gekregen waardoor

worden structureel vergaderingen met het bestuur

taakverdeling, visie en bereikbaarheid duidelijker zijn.

gepland. Hierin zijn onderwerpen als het strategisch

Op de woonlocaties kunnen bewoners deelnemen aan

document, vastgoed, AVG, certificering, duurzaamheid,

bewonersvergaderingen.

aanbestedingen,

cao

gehandicaptenzorg,

ECD

contractbeheer belangrijke onderwerpen geweest.
Met klachten kunnen cliënten terecht bij de interne
klachtenprocedure en Klachtenportaal Zorg. In 2018 zijn
5 klachten binnengekomen. Deze zijn naar tevredenheid
van alle partijen opgelost.
Zelfreflectie in teams
Het afgelopen jaar is actief een begin gemaakt met
bewuster reflecteren. In 2019 zal dit een doorlopend
doel zijn en wordt hier nog meer aandacht aan besteed.
Ook een medewerkerstevredenheidsonderzoek staat op
de planning. Daar is een begin mee gemaakt door een
vitaliteitscheck uit te voeren en medewerkers zijn
gevraagd naar hun mening over de interne en externe
ontwikkelingen.
Externe visitatie
In 2018 hebben de eerste officiële visitatiebijeenkomsten plaatsgevonden met collega zorgaanbieder
Comfortzorg.

Het

kwaliteitsmanagementsysteem

is

hierbij onderwerp geweest. Er is geadviseerd om
verbeterpunten concreter vast te leggen in haalbare
doelen. In 2019 zal ZDS de externe visitatie nader vorm
gaan geven met twee collega zorgaanbieders.

en
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FEITEN EN CIJFERS

FEITEN EN
CIJFERS
Cliënten

Zorggroep de Stellingwerven is opgedeeld in twee BV’s:

266

Zorggroep de Stellingwerven Wonen en
Zorggroep de Stellingwerven.
De woonlocaties vallen onder ZDS Wonen, de overige functies onder ZDS.

Stroom

Jan 2018

Prognose

Werkelijk

Totaal

WMO

104

+17

+3

107

JW

24

+12

+18

42

WLZ ZIN

28

+16

+3

31

PGB

85

-

+1

86

TOTAAL

241

266

4,24
%
Verzuim

61%

39%

Vrouw

Man

166

80 Medewerkers (60 FTE)

De Lindeboom

4
Fase 0

De Leilinde

De Linden

8

16
Fase 1

Ambulant

De Lindenlaan

30
Fase 2Fase 2

26

Extramuraal

Overig
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FEITEN EN CIJFERS

Interne Stakeholders
Contractpartners
Gemeente Heerenveen WMO
Zorgkantoor Friesland Wlz
Zorgkantoor Zilveren Kruis Wlz
Gemeente Westerveld WMO
Sociaal Domein Fryslân WMO Beschermd Wonen
Sociaal Domein Fryslân Specialistische Jeugdhulp
Specialistische Jeugdhulp regio IJsselland
Gemeente Weststellingwerf WMO
Gemeente Ooststellingwerf WMO
Gemeente Opsterland WMO
Gemeente de Fryske Marren WMO
Gemeente Sud-West Fryslân WMO
Gemeente Achtkarspelen WMO
Gemeente Smallingerland WMO
Gemeente Meppel WMO
Gemeente Steenwijkerland WMO

Cliënt
Cliëntenraad
Medewerkers
Toezichthouders

Externe stakeholders
Gemeenten
Zorgkantoren
Aanmeldende instanties
Behandelaren 1e en 2e lijn
Lokale samenwerkingspartners
Lokale belangenvertegenwoordigers
CIZ
Huisartsen en praktijkondersteuners
Gecertificeerde instellingen
Fact Teams

Kwartaalrapportages
In het tweede kwartaal van 2018 is gestart met het schrijven van kwartaalrapportages. Hierdoor wordt het bestuur en het
Management van ZDS beter geïnformeerd over ontwikkelingen en resultaten waarop gestuurd kan worden. Interne organisatie
ontwikkelingen, projecten en informatie vanuit het kwaliteitsmanagementsysteem worden op deze manier inzichtelijker en
kunnen beter in het managementsysteem (High Level Structure) worden opgenomen. De kwartaalrapportages zijn nog steeds in
ontwikkeling. Tot die tijd is de informatie alleen voor intern gebruik. Doel is om de rapportages op termijn ook voor cliënten en
medewerkers inzichtelijk te maken.
Doelen
Om het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg beter te integreren binnen de organisatie is ervoor gekozen de doelen die gesteld
zijn in de strategie sessie, die jaarlijks wordt gehouden, te koppelen aan de bouwstenen uit het Kwaliteitskader. Zo wordt er
bewuster vanuit de bouwstenen gewerkt en ontwikkeld. Deze verandering moet op alle niveaus binnen de organisatie voor
zorgen dat bewuster vanuit het Kwaliteitskader wordt gewerkt.
Certificering
ZDS is sinds 2013 aangesloten bij de Nederlandse Branchevereniging Erkende Cliëntondersteuners (NBEC). De NBEC is een
overkoepelend verband van zelfstandige ondernemers in de kleinschalige zorg. Via de NBEC is ZDS koepel gecertificeerd ISO
9001:2015. In 2019 gaat ZDS zelfstandig certificeren, los van de koepel.
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VISIE EN STRATEGIE

VISIE
&
STRATEGIE
Jaarlijks wordt de strategie geëvalueerd en
opnieuw vastgelegd. Van daaruit worden de visie
en de kernwaarden opnieuw bekeken en zo nodig
bijgesteld. Maatschappelijke verantwoordelijkheid
is ook een belangrijk onderwerp waar steeds meer
aandacht voor is.

Hoger doel

Iedereen telt mee
en doet mee.
Samen met onze cliënt stimuleren we haar/zijn persoonlijke
ontwikkelingsmogelijkheden en vergroten we de zelfredzaamheid.

Gewaagd doel
Groei en groeistrategie
In het strategisch document van ZDS wordt een
aantal uitgangspunten beschreven als het gaat om
groei:
In 2018 en 2019 ligt de focus op de groei van
kwaliteit in plaats van kwantiteit.
De ervaring leert dat met een (te) snelle groei de
kwaliteit van de dienstverlening, de bedrijfsvoering
en de kernwaarden onder druk komen te staan. De
afgelopen jaren is ZDS aanzienlijk gegroeid en er is
nu behoefte aan het maken van een kwaliteitsslag.
Dit betekent dat de kwantitatieve groei beperkt
wordt en de tijd en aandacht vooral uitgaan naar
een kwalitatieve verbeterslag. Een uitzondering
hierop vormt behandeling. Daarop wordt fors
ingezet.
Alle mensen die wonen in de regio de
Stellingwerven en behoren tot de doelgroep,
kunnen een beroep doen op de dienstverlening
van ZDS.
Dat betekent dat aan hen geen nee wordt verkocht.
De reden daarvan is tweeledig. Het kan niet zo zijn
dat iemand uit de doelgroep tussen wal en schip
geraakt als het gaat om zorgverlening.
Kwantitatieve groei in omliggende gemeenten:
Om een gezonde balans te houden tussen groei in
aantallen
en
aandacht
voor
kwaliteit,
bedrijfsvoering en kernwaarden, wordt de groei in
de gemeente Weststellingwerf beperkt en ligt de
focus op groei in de omliggende gemeenten.

Alle medewerkers ademen dezelfde visie. Dit is zichtbaar en
merkbaar voor de cliënten, collega’s onderling en iedereen die
met ZDS in aanraking komt.
Onze bedrijfscultuur kenmerkt zich als professioneel, gedreven
door haar kernwaarden en ondersteunt door haar strategie

Kernwaarden

Betrokken | Vindingrijk |Transparant
Kernkwaliteiten
Laagdrempelig
Maatwerk
Denken in mogelijkheden.

Samen
Sterk.

Slogan

VISIE EN STRATEGIE

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Naast de zorg en dienstverlening voor cliënten heeft ZDS
als organisatie een maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Belangrijke
thema’s
vanuit
het
maatschappelijk
verantwoord ondernemen zijn Social Return On Investment
(SROI) en duurzaamheid. Daarnaast vindt ZDS het
belangrijk om goede contacten te onderhouden met lokale
aanbieders en wordt bij investeringen zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van lokale voorzieningen en bedrijven.
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Jaarverantwoording
In het kader van de Wtzi toelating wordt door ZDS jaarlijks
verantwoording afgelegd over de geleverde zorgprestaties.
De jaarverantwoording wordt gedaan via DigiMV (digitaal
portaal van CIBG, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport). In de jaarverantwoording laat ZDS zien hoe de
zorg- en hulpverlening wordt georganiseerd en op welke
manier publiek geld wordt besteed. De jaarverantwoording
wordt gepubliceerd op jaarverantwoordingzorg.nl.

Social Return on Investment
Social Return betekent letterlijk: ‘iets teruggeven aan de
samenleving’. ZDS geeft SROI in de praktijk vorm door
middel
van
het
beschikbaar
stellen
van
(werk)ervaringsplekken voor mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt en BBL-plekken op de diverse locaties. Door
Social Return ontstaan nieuwe werkmogelijkheden voor
deze doelgroep, waardoor zij relevante werkervaring
opdoen en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Een
succesvol voorbeeld uit 2018 is het aannemen van een
administratief medewerker vanuit de participatiewet.

Duurzaamheidsbeleid
ZDS heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke groei
doorgemaakt. Van één locatie in Zandhuizen is ZDS naar
vier locaties gegaan. Daarnaast is de zorgproductie
vergroot. Inmiddels wordt vanuit de organisatie bewuster
omgegaan met milieu- en duurzaamheidsaspecten. Zo is
bij de (ver)bouw werkzaamheden van de (nieuwe) locaties
rekening gehouden met zaken als isolatie en
waterbesparing. Onderhoudsvrije materialen worden
toegepast om de onderhoudsfrequentie te verlagen.
Tevens is een deel van de huidige verlichting vervangen
door LED verlichting en zijn zonnepanelen op de daken van
de diverse locaties geplaatst. Het afval dat op de locaties
wordt geproduceerd, wordt op duurzame verantwoorde
wijze gescheiden en afgevoerd. Op medewerker niveau
wordt milieubewustzijn gepromoot door hen te stimuleren
cliëntafspraken zoveel mogelijk te combineren (besparing
brandstof, vermindering CO2 uitstoot en lagere kosten
onderhoud), berichtenverkeer bij voorkeur digitaal te laten
verlopen, geen onnodige informatie uit te printen en
wanneer printen wel noodzakelijk is, de stukken zoveel
mogelijk zwart/wit en dubbelzijdig af te drukken.

Herhuisvesting
In juli 2018 heeft ZDS haar intrek genomen in een nieuw
kantoorpand. Het oude pand was gevestigd in het centrum
van Noordwolde en bood naast ruimte voor
stafmedewerkers ook een steunpunt functie met
daaromheen woningen. Dit bleek niet passend en
onvoldoende bij te dragen aan efficiënt werken. Locatie de
Meulewiek biedt voldoende flexibele werkruimte,
behandelruimte
en
werkruimte
voor
het
arbeidstrainingscentrum. Daarnaast is ook steunpunt de
Leilinde op dezelfde locatie gevestigd. De verhuizing heeft
gezorgd voor meer rust en ruimte voor alle medewerkers.
Er is een dynamiek ontstaan die beter past bij de visie van
ZDS. Medewerkers en cliënten hebben meer contact met
elkaar en de lijnen zijn korter. Eind 2019 worden er rondom
de nieuwe locatie woningen gebouwd zodat de cliënten die
nu nog in het centrum wonen ook meer geclusterd kunnen
gaan wonen. Een belangrijk doel blijft om de communicatie
met de overige locaties goed te houden en deze locaties
ook te blijven bezoeken. Bij het maken van beslissingen
rondom herhuisvesting is afstemming met de gemeente en
de buurt gezocht.

ZORG RONDOM DE INDIVIDUELE CLIËNT
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Bouwsteen 1

Zorg rondom de
individuele cliënt.

De zorg rondom de individuele cliënt is waar alles om
draait en om moet draaien. De cliënt is het belangrijkst.
Daarom zijn in 2018 een aantal verbeterpunten
opgesteld om de zorg nog beter te kunnen organiseren.
Interne communicatie verbeteren, aandacht voor
medicatieveiligheid, monitoren van interne gegevens
zoals klachten en incidenten, intakebeleid, participatie,
het zorgplan en het elektronisch cliëntendossier waren
daarbij de belangrijkste doelen. Hieronder wordt
beschreven hoe hieraan in 2018 is gewerkt.

Intake
Het intake beleid is afgelopen jaar grondig herzien. Om
kwaliteit te kunnen waarborgen voor cliënten die een
zorgvraag hebben, is een goede aanmeldprocedure
noodzakelijk. Onze intake is hierop beter ingericht.
Een intake is nodig om te kunnen bepalen of de cliënt
zeker is van goede en passende zorg. Tijdens de intake
wordt er getoetst of de problematiek en beperking behoort
tot de doelgroep van ZDS. Dit wordt gedaan in afstemming
met de gedragswetenschapper als het Wonen betreft.
Daarnaast wordt geïnventariseerd wat de cliënt nodig
heeft (zorgvraag) en wordt bekeken of ZDS daarbij kan
ondersteunen. Dit noemen we maatwerk.
De organisatie draagt de slogan “Samen Sterk.” en dat
typeert ook het intakebeleid, waarbij de match tussen de
cliënt en het zorgaanbod voorop staat. De cliënt staat
centraal. De begeleiding wordt omschreven als persoonlijk
(naast de cliënt staan), vindingrijk (buiten kaders kunnen
denken) en betrokken (relatie opbouwen). Bij een intake
wordt gezocht naar de ideale match tussen cliënt en
begeleiding / woonlocatie. Belangrijk is dat de cliënt zich
prettig voelt bij de begeleider of het woonteam. Alleen
daardoor kan de cliënt vertrouwen krijgen en groeien in
zijn zelfredzaamheid.
ZDS kent geen lange wachtlijsten. De platte
organisatiestructuur zorgt ervoor dat de zorgvraag snel
kan worden uitgezet.

Fases binnen wonen
In 2018 is steeds meer aandacht voor de verschillende fases
binnen Wonen en wat de werkwijze en doelen per fase zijn.

Fase 1 - Verblijf in een 24-uur setting met continue
aanwezigheid van de begeleiding. Cliënten hebben door
complexe problematiek intensieve begeleiding nodig. De
woonomgeving moet veel structuur, veiligheid en
bescherming bieden en deels een besloten karakter
(gecontroleerde in- en uitgang) hebben. Er is begeleiding
en overname van taken op alle levensterreinen nodig.
Cliënten zijn nauwelijks in staat sociale relaties te
onderhouden en de dag in te vullen. Tot deelname aan het
maatschappelijk leven zijn de cliënten niet in staat, noch
geïnteresseerd. Cliënten hebben geen besluitneming - en
oplossingsvaardigheden. Initiëren en uitvoeren van
eenvoudige en complexe taken moet vaak worden
overgenomen. Cliënten zijn niet in staat zelf de regie over
hun leven te voeren.
Fase 2- 24-uurs zorg vanuit nabijheid geboden (in een
zorgwoning van ZDS). Cliënten hebben door complexe
problematiek intensieve begeleiding nodig. Zij hebben een
veilige, weinig eisende en prikkelarme woonomgeving
nodig die bescherming, stabiliteit en structuur aan hen
biedt. Cliënten zijn onvoldoende financieel zelfredzaam.
Cliënten zijn sociaal onvoldoende zelfredzaam. Cliënten
zijn afhankelijk van geplande en ongeplande begeleiding.
Crisis of tijdelijk verblijf - Verblijf in 24-uur setting.
Cliënten hebben door complexe problematiek intensieve
(bij crisis 1 op 1) begeleiding nodig. De woonomgeving moet
veel structuur, veiligheid en bescherming bieden met een
besloten karakter (gecontroleerde in- en uitgang). Er is
begeleiding en overname van taken op alle levensterreinen
nodig. Cliënten zijn niet in staat zelf de regie te voeren. Een
crisisperiode kan voor maximaal 6 weken worden ingezet.
Onder bijzondere voorwaarden kan deze periode eenmalig
worden verlengd voor de duur van 6 weken. (Groenhof,
2018)
Fase 0 - In 2019 wordt nog een fasegroep aan wonen
toegevoegd die gericht is op jongeren die meer behoefte
hebben aan kleinschalig groepswonen. Door deze fase toe
te voegen kan al vroegtijdig gewerkt worden aan doelen en
kan de stap naar fase 1 makkelijker worden gemaakt.

ZORG RONDOM DE INDIVIDUELE CLIËNT

Ambulant
ZDS biedt ambulante begeleiding die bij voorkeur
plaatsvindt in de eigen vertrouwde omgeving van de cliënt.
Deze begeleiding is altijd afgestemd op ieders specifieke
hulpvraag. Zo nodig bieden wij 24-uurs begeleiding via een
steunpunt dichtbij de cliënt. Om de ambulante begeleiding
nog beter te bestendigen is afgelopen jaar een team
coördinator aangesteld.
Zorgplannen en doelen
In 2017 is besloten te gaan werken met een nieuw zorgplan
dat beter is afgestemd op de cliënt. In 2018 is ook
begonnen met het project “Nieuw elektronisch
cliëntdossier”, waarbij wordt samen gewerkt met Qic
(Quality in Care). Om het nieuwe zorgplan vorm te geven is
een projectgroep opgericht waarin ook cliënten van ZDS
participeerden.
Belangrijke
uitkomst
uit
deze
bijeenkomsten en feedback van de cliënten was de
leesbaarheid en begrijpelijkheid van het zorgplan. Als basis
voor het nieuwe ECD is gekozen voor de domeinen die de
zelfredzaamheidsmatrix beschrijft.
Behandeling
In 2017 is een start gemaakt met het bieden van
behandeling om beter tegemoet te kunnen komen aan de
wensen van de cliënt. Door intern behandeling te bieden
vormen wachtlijsten en afstanden van een externe
aanbieder geen drempel meer.
Binnen een behandeltraject vindt altijd overleg en
afstemming plaats met de gedragswetenschapper. De
gedragswetenschapper stelt in samenspraak met de cliënt
en de uitvoerend behandelaar een behandelplan op waarin
de afspraken, duur en doelstellingen van de behandeling
worden vastgelegd.
Op dit moment biedt ZDS vier mogelijke behandelvormen:
Psychomotorische Therapie (PMT),
Intensieve Agogische Gezinsbehandeling (IAG),
Cognitieve gedragstherapie (CGT) en
Psycho-Educatie (vooral individueel).
Behandeling is een van de manieren om samen met de
cliënt te werken aan de gewenste verandering.
Het doel was voorts om in 2018 een start te maken met
groepsbehandeling binnen de woonlocaties. Dit bleek
lastig te organiseren door de continue in- en doorstroom
op een woonlocatie. Hierdoor kon onvoldoende worden
aangesloten bij de individuele leerdoelen van de cliënt.
Daarom blijft het aanbod individueel om zo beter aan te
kunnen sluiten en sneller in te kunnen spelen op de
behoefte van de cliënt. Mocht er een vraag komen voor
groepsbehandeling dan kan in groepsverband een
behandelvorm worden geboden.
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Participatie
In 2018 is ZDS begonnen met projectmatig werken. Gestelde
doelen worden in een projectplan gezet zodat meer zicht is
op de vorderingen en de resultaten zo optimaal mogelijk zijn.
In 2018 zijn de volgende projecten gestart:
Voel je goed
Cliënten vinden het regelmatig lastig om een gezonde
levensstijl aan te houden. De behoefte is er vaak wel maar
hoe geef je dit vorm? Daarom is het project “voel je goed”
opgericht met als belangrijkste onderwerpen: gezond eten,
bewegen en invulling van de vrije tijd. Het allerbelangrijkste is
dat e.e.a. te realiseren is. Het moet passen binnen ieders
budget en gezond eten moet ook vooral lekker zijn en niet
onnodig ingewikkeld. Het project zal in 2019 verder vorm
krijgen.
Seksualiteit
Seksualiteit kan een beladen onderwerp zijn en is soms
moeilijk te bespreken. Het opstellen van een organisatie
breed beleid op het gebied van seksualiteit met handvatten
voor medewerkers en aandacht voor preventie en
voorlichting voor cliënten is het doel van dit project. Zo ook
een eenduidige werkwijze op het gebied van seksualiteit,
werkbaar voor medewerkers, dat bijdraagt aan de kwaliteit
van het zorgaanbod en het veiligheidsgevoel van
medewerkers en cliënten vergroot.
Stuurgroep drugs en preventie
Deze stuurgroep richt zich op de LVB doelgroep en de risico’s
van verslaving. Er worden verschillende modules ontwikkeld
die zich richten op: voorlichting, het beeldend in kaart
brengen van de verslaving en het ontwikkelen van een
zelfhulpgroep. Het doel hiervan is het gesprek omtrent
drugs- en verslavingsproblematiek voor alle betrokkenen - ,
cliënten, hun netwerk en andere geïnteresseerden - gangbaar
en laagdrempelig te maken. Dit betreft de zogenoemde
“drugstafel”. Het project loopt in 2019 door.
Algemene Verordening Gegevensbescherming
ZDS vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de
gegevens van iedere cliënt. In 2018 zijn in het kader van de
AVG de regels op het gebied van verzamelen, verwerken en
vernietigingen van persoonsgegevens gewijzigd. ZDS heeft
haar privacy beleid hierop aangepast. De wijzigingen met
betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens zijn
inmiddels organisatie breed geïmplementeerd.

10

"Mijn begeleider is
altijd bereid om me te
helpen. Samen
zoeken we naar de
juiste oplossing"

ZORG RONDOM DE INDIVIDUELE CLIËNT

Samenwerking ketenpartners
Ketensamenwerking is maatschappelijk gezien een steeds
actueler onderwerp binnen de zorg.
De uitdaging voor zorgaanbieders zit in het creëren van
een optimaal samenwerkingsverband (keten), zodat de
zorg aansluit op de wensen en behoeften van de cliënt en
diens netwerk. In 2018 heeft ZDS met name binnen het
kader van de Jeugdwet, maar ook binnen het kader van de
WMO en Wlz actief samengewerkt met verschillende, grote
en kleine zorgaanbieders in de regio. Vanuit het
kwaliteitsbeleid wordt de samenwerking met de
ketenpartners periodiek geëvalueerd.

Veiligheid
Je veilig voelen vormt een belangrijk onderwerp, zowel
voor cliënten als voor medewerkers van ZDS. In 2018 is
aandacht geweest voor de risico inventarisatie, het
crisisbeleid, calamiteitenbeleid, medicatieveiligheid en de
incidentmeldingen.
Risico inventarisatie
In 2018 is een begin gemaakt met een nieuw format risico
inventarisatie. Voorafgaande aan de start van de zorg
wordt een inschatting gemaakt van mogelijke risico’s. Dit
helpt om de zorg beter af te kunnen stemmen op de
hulpvraag van de cliënt. Door dit beter te integreren in de
intake en het gehele zorgproces kan ook gedurende het
zorgproces beter ingespeeld worden op mogelijke risico’s.
Risico’s moeten steeds bijgesteld worden omdat de
situatie veranderd. Om de cliënt hier ook een actieve rol in
te geven is ervoor gekozen een nieuw format te maken en
de risico inventarisatie een positievere benaming te geven:
"Checklist veilige zorg". Op deze manier hopen we nog
beter samen met de cliënt de risico’s in kaart te brengen
en samen te zorgen voor een veilige leefomgeving voor de
cliënt en de werkomgeving van de medewerker.
Crisisbeleid
Bij ZDS staat de cliënt centraal, ook als de cliënt in een
crisissituatie verkeerd. We blijven betrokken,
ondersteunen en zoeken naar mogelijkheden in het
netwerk, binnen ZDS en in de omgeving. Het doel is om de
crisissituatie zo snel mogelijk te stabiliseren, zo ook het
gedrag van de cliënt en de mogelijke omgevingsfactoren.
We spreken van een crisis als zich een situatie voordoet die
meer interventie vereist dan in die situatie geboden kan
worden. Er is dan extra inzet of ondersteuning nodig. Dit
kan in de vorm van een (kortdurende) interventie of
crisisopvang op de locatie de Lindeboom in Zandhuizen.
Door de verhuizing van de locatie dagbesteding ATC
ontstond ruimte in Zandhuizen voor de realisatie van
groepswonen (4 appartementen) en crisisopvang. Dit
betekent dat er twee plekken zijn voor crisisopvang. Hier
kan intern of extern gebruik van worden gemaakt.
Medewerkers kunnen 24 uur per dag een beroep doen op
de crisisdienst. De crisis coördinator kijkt welke interventie
nodig is. Soms is een advies voldoende.

Overzicht Ketenpartners
Fier Fryslân
ZO! Zorgoplossingen
Driestroomhuis Daniël
GGZ Friesland
Comfortzorg
Leger des Heils Noord
Maatwerk Ondersteuning
It Wolwezen

11

Stichting Zorg en begeleiding op Ruimzicht
Mijn Unicum
Stichting A & B
Accare
Alert Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie
Molemann Mental Health
Praktijk Reflectief
Stichting Eduzon
BSO old Skool kinderopvang de kinderkei

Veilig melden incidenten
Iedere binnengekomen incidentmelding wordt gemonitord.
Er wordt bekeken welke verbeteracties nodig zijn en wat
het resultaat hiervan is. In de teamoverleggen wordt de
inhoud van de melding besproken.
In het derde kwartaal van 2018 is begonnen met een
opsplitsing van de incidenten in categorieën. Op deze
manier ontstaat een beter beeld van de aard van de
incidenten.
De melding wordt door de team coördinator bekeken en zo
nodig besproken in het teamoverleg zodat ook collega’s
hiervan kunnen leren.

Wat jou overkomt kan net zo goed je collega overkomen.

Ook wordt contact opgenomen met de betrokken
medewerker om te vragen wat de medewerker nodig heeft.
Incidenten en calamiteiten kunnen een behoorlijk impact
op medewerkers hebben en het is belangrijk dat hiervoor
ruimschoots aandacht is.
Na een incidentmelding wordt het incident door de
afdeling kwaliteit geïnventariseerd en bekeken welke
acties er verder nodig zijn. Het kan zijn dat een analyse
gemaakt moet worden om te kijken wat en waar het
precies is fout gegaan. Alleen als duidelijk is waarom een
incident is ontstaan kunnen effectieve maatregelen
genomen worden om een dergelijk incident in de toekomst
te voorkomen. Het gaat hierbij niet om de fouten die
personen maken, maar de focus ligt op het ontbreken of
het niet goed functioneren van procedures, afspraken etc.
Op deze manier leren we als organisatie van onze fouten.
In 2018 zijn in totaal 130 (bijna) incidenten gemeld. 1 arbo
gerelateerd incident en 1 calamiteit. Dit is een enorme
stijging ten opzichte van 2017 (26 meldingen) . Het melden
van incidenten is intensief onder de aandacht gebracht en
medewerkers melden nu sneller incidenten. Dit zorgt
ervoor dat veel beter gemonitord kan worden waar
onveilige situaties ontstaan en hoe hiermee om te gaan.
Vanaf het derde kwartaal is bijgehouden wat de aard van
de incidenten is. Daaronder vallen bijvoorbeeld
medicatiefouten, suïcidale dreigingen, overlast, geweld en
vernieling. Opvallend in de registratie is de hoeveelheid
agressie gerelateerde meldingen in 2018. Om deze reden
staat in 2019 een tweedaagse scholing op het programma
die gericht is op het opleiden van medewerkers, zodat zij
met name beter kunnen omgaan met situaties waarbij
sprake is van agressie.

ZORG RONDOM DE INDIVIDUELE CLIËNT
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Calamiteiten
Volgens de Jeugdwet, de WLZ en de WKKGZ is ZDS verplicht
om alle calamiteiten te melden bij de Inspectie
gezondheidszorg en Jeugd. In het kader van de WMO wordt er
een melding gemaakt bij gemeenten. Wanneer een melding
wordt gemaakt, volgt een intern onderzoek. Hiervoor is een
interne onafhankelijke onderzoekscommissie opgericht die
beschreven staat in de procedure. Voorts wordt gebruik
gemaakt van de PRISMA analyse voor risicoanalyse en
onderzoek. Verbetermaatregelen worden geformuleerd die
helpen om de zorg waar nodig te verbeteren.
In 2018 is door de onderzoekscommissie binnen de jeugdwet
één onderzoek uitgevoerd. Deze melding betrof een
geweldsincident. Daarvan is melding gemaakt bij de IGJ en er
is een verbeterplan opgesteld. De melding is door de IGJ
afgesloten. De ervaringen met deze calamiteit hebben geleid
tot een aanpassing in de calamiteitenprocedure.

Borging van veiligheid in de zorg en ondersteuning.
In 2018 is een start gemaakt met het uitvoeren van
Prospectieve risicoanalyses. Het doel hiervan is om
verschillende processen beter in kaart te brengen en
mogelijke risico’s te analyseren en deze in de toekomst te
voorkomen of te verkleinen. Deze analyses zijn uitgevoerd
van de administratieve en primaire processen. De analyses
worden multidisciplinair afgenomen zodat op alle vlakken
voldoende zicht komt op de situatie en samenwerking
ontstaat bij het werken aan verbeterpunten.

Genomen acties:
Begeleiding indien
nodig opgeschaald;
Zorgplannen aangepast en afspraken
geactualiseerd;
Risico inventarisatie aangepast;
Afspraken met de apotheek herzien;
Herzien meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling;
Q4
Training omgaan met agressie
opgenomen in het scholingsplan
2019.
Calamiteiten in de zorg

Medicatieveiligheid
Binnen de woonlocaties is het streven om minimaal één
medewerker in te zetten met een verpleegkundige
achtergrond, omdat de problematiek de afgelopen jaren is
veranderd en de doelgroep vaker gekenmerkt wordt door
psychiatrische problematiek. Hieronder valt ook
medicatiebeheer dat vraagt om extra expertise.
Binnen de woonlocaties wordt medicatie beheerd en
verstrekt.
Om het veilig gebruik van medicatie beter te kunnen
integreren is in 2018 een project gestart:
Medicatieveiligheid volgens de “veilige principes”. Doel van dit
project is om de competenties en bewustwording van
medewerkers op dit punt te vergroten.

Juiste medicatie aan de juiste cliënt, in de juiste
dosering, het juiste tjdstip en op de juiste wijze

Alle medewerkers van de woonlocaties hebben een e-learning
gevolgd die jaarlijks wordt herhaald. Per locatie is een
aandachtsfunctionaris verantwoordelijk voor de uitvoering
van het medicatiebeleid. De aandachtsfunctionarissen zullen
half jaarlijks bij elkaar een interne audit afnemen om de
veiligheid van het medicatiebeheer te toetsen en te borgen.
Alle medewerkers van het team zullen hierbij betrokken
worden zodat een gedeelde verantwoordelijkheid ontstaat.

13

CLIËNTERVARINGEN

Bouwsteen 2

Cliëntervaringen
Voor ZDS zijn de ervaringen van de cliënt erg belangrijk.
Deze ervaringen geven waardevolle informatie over de
organisatie en of de juiste keuzes en beslissingen worden
gemaakt. Wat goed gaat en waar nog verbetering mogelijk
is.
In
2018
zijn
twee
onafhankelijke
cliënt
ervaringsonderzoeken
afgenomen.
Eén
cliënt
ervaringsonderzoek via de branche vereniging NBEC en
één cliënt ervaringsonderzoek via Zorgfocuz.

Cliënt ervaringsonderzoek NBEC
Cliënt ervaringsonderzoek Zorgfocuz
ZDS heeft mede naar aanleiding van de lage respons
gekozen om op eigen initiatief een onafhankelijk
cliënttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Dit
onderzoek, verzorgt door Zorgfocuz, heeft eind 2018
plaats gevonden. Het onderzoek voldoet aan de
gestelde eisen vanuit de waaier van VGN. Er is een
uitvraag gedaan naar de volgende thema’s:
Begeleiding, Daginvulling en Algemeen. De
cliëntenraad heeft actief meegedacht over de inhoud
en vraagstelling van de vragenlijst. Dit heeft geleid
tot de volgende vragen:
Is de begeleiding voldoende beschikbaar voor jou?
Weet je waar je terecht kunt met vragen en/of
opmerkingen?
Hoe tevreden ben je met de begeleiding?
Hoe tevreden ben je met je daginvulling?
Hoe tevreden ben je met ZDS in het algemeen?
Het onderzoek is per locatie afgenomen om zo tot
een duidelijker beeld te komen van de resultaten.
Niet alle cliënten waren gemotiveerd om de
vragenlijst in te vullen en de uitkomsten en
opmerkingen genoemd in de vragenlijsten roepen
vragen op om zo meer inzicht te krijgen. Deze
ervaring zorgt ervoor dat we voor een volgende
uitvraag willen kijken naar de manier waarop we dit
gaan doen. Wellicht is een andere vorm passender.

In de half jaarlijkse evaluatie van het zorgplan wordt
de cliënttevredenheid getoetst. Op basis hiervan
worden, indien nodig, op cliëntniveau verbeteracties
uitgezet. Daarnaast vindt ZDS het van belang om de
cliënttevredenheid op organisatieniveau in kaart te
laten brengen. ZDS is sinds 2013 aangesloten bij de
NBEC. De NBEC voert iedere drie jaar een
cliënttevredenheidsonderzoek (hierna CTO) uit
onder haar leden. Het doel hiervan is te
onderzoeken in hoeverre cliënten tevreden zijn over
de zorg- en dienstverlening die ze ontvangen. In het
voorjaar van 2018 heeft het CTO vanuit de NBEC
plaats gevonden. Het gemiddelde rapportcijfer
bedroeg een 8,4.
Het gemiddelde cijfer op organisatieniveau voor
ZDS was een 8,2. Kanttekening die hierbij gemaakt
moet worden, is het feit dat slechts 15% van de
cliënten van ZDS een ingevulde vragenlijst retour
heeft gestuurd.

Verbetermaatregelen
Interne communicatie is een terugkerend onderwerp.
Er wordt per locatie gekeken hoe dit beter kan.

CLIËNTERVARINGEN

NB: In verband met de kleine groep respondenten van de Lindenlaan, wijkt de meting en de vraagstelling enigszins af. Dit is tevens de reden waarom de wegingsresultaten van deze locatie niet zijn
opgenomen in een aantal van de tabellen.
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De Lindeboom

NB: In verband met de kleine groep respondenten van de Lindenlaan, wijkt de meting en de vraagstelling enigszins af. Dit is tevens de reden waarom de wegingsresultaten van deze locatie niet zijn
opgenomen in een aantal van de tabellen.
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Medezeggenschap
Binnen ZDS is een cliëntenraad ingesteld bestaande
uit cliënten van alle locaties (streven: per locatie één
cliënt). De cliëntenraad wordt begeleid door een
ambulant begeleider. Er wordt toegewerkt naar een
zelfstandig
functionerende
cliëntenraad.
De
cliëntenraad denkt mee in verschillende projecten
en wordt steeds meer betrokken bij organisatorische
zaken.

Klachten
ZDS is aangesloten bij Klachten Portaal Zorg.
Daarnaast
heeft
ZDS
een
interne
klachtenprocedure. Cliënten zijn niet verplicht
deze interne procedure eerst te doorlopen. Er kan
direct een beroep worden gedaan op het
Klachtenportaal zorg. Hier worden zij gewezen op
de klachtenprocedure, die wordt toegelicht tijdens
een intake gesprek.

In 2018 is veel aandacht besteed aan de invulling
van de cliëntenraad en zijn de taken verdeeld. De
cliëntenraad heeft zichzelf kenbaar gemaakt op
open dagen om cliënten op de hoogte te brengen
van het bestaan van de cliëntenraad. Ook wordt
gewerkt aan een nieuwsbrief afkomstig van de
cliëntenraad. Vanuit de leden kwam veel feedback op
de inzet van de facilitaire dienst die verantwoordelijk
is voor het onderhoud van de locaties van ZDS. Er is
nu structureel een facilitair medewerker aanwezig
om de onderhoudstaken op te pakken. Dit zorgt voor
veel duidelijkheid en meer tevredenheid.

Via de interne klachtenprocedure zijn in 2018
vijf klachten binnengekomen. één klacht is
ingediend bij klachtenportaal zorg.
Onvrede over ZDS (2)
Kritiek op bejegening medewerkers (2)
Zich niet gehoord voelen: (1)
Deze klachten zijn naar tevredenheid van alle
partijen opgelost,

Ieder kwartaal wordt een cliëntenraad bijeenkomst
georganiseerd. Bij elke bijeenkomst sluit een lid van
het managementteam aan en twee jaarlijks de
bestuurder. Op verzoek van de cliëntenraad kan dit
vaker. Op deze manier ontstaat een korte lijn van de
cliënt naar het bestuurlijk niveau. In 2019 zal de RvC
van ZDS ook een jaarlijkse bijeenkomst met de
cliëntenraad inplannen.
Het doel is om in 2019 aan te sluiten bij de
overleggen van het Zorgkantoor.
Op de woonlocaties zijn maandelijks bewonersvergaderingen. Hier kunnen onderwerpen als
huisregels, praktische zaken en overige afspraken
worden besproken. Leden van de cliëntenraad
sluiten hier regelmatig bij aan om onderwerpen mee
te
kunnen
nemen
naar
de
cliëntenraad
vergaderingen. Vanuit de bewonersvergadering
kwamen veel facilitaire vragen (onderhoud, internet).
Ook op andere gebieden wordt van cliënten
gevraagd een bijdrage te leveren. Cliënten sluiten
aan bij projectgroepen die zich bijv. bezig houden
met de inrichting van elektronisch cliënt dossier en
het project gericht op gezondheid.

" Ik zit bij de cliëntenraad
omdat ik de verbindende
factor wil zijn tussen de
bewoners en de Zorggroep."

ZELFREFLECTIE IN TEAMS

Bouwsteen 3

Zelfreflectie in
teams
In 2018 is een begin gemaakt met actief en bewust
reflecteren. Dit zal in 2019 een doorlopend doel zijn en
hier mag ook meer aandacht voor zijn. De teamcoördinatoren hebben gezamenlijk overleg waardoor
meer informatie gedeeld wordt en men van elkaar
leert hoe het op de verschillende locaties zoal gaat.
Voor wat betreft de medewerkers op de werkvloer is door
de teamtaken te verdelen over en weer contact gezocht
op ieders aandachtsgebied.
Voor 2019 is een plan bedacht dat actief wordt opgepakt:
De medewerkers van de verschillende locaties lopen een
dienst mee op een andere locatie van dezelfde fase.
Medewerkers met dezelfde taak of hetzelfde
aandachtsgebied lopen met elkaar mee.
Het doel hiervan is:
Elkaar leren kennen
Elkaar sneller opzoeken bij vragen/ om te sparren
Leren van elkaar, hoe doet de ander het? Wat kan ik
verbeteren?
Elkaar kunnen vervangen als het nodig is
Hoe werken mijn collega’s?
Welke verschillen zie ik en wat kan ik meenemen naar
mijn eigen locatie?
Medewerkerstevredenheid
Er heeft nog geen officieel medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Deze staat voor 2019 op de
planning. Wel is aandacht geweest voor tevredenheid in de
vorm van een uitvraag naar de mening van de
medewerkers over de recente ontwikkelingen binnen ZDS.
De medewerkers hebben ook kunnen deelnemen aan een
vitaliteitscheck. Uit de vitaliteitscheck (uitgevoerd in
oktober/november 2018 door Oude Vrielink) bleek dat alle
respondenten (54 deelnemers = circa 68% opkomst)
hebben aangegeven over het algemeen met plezier naar
het werk te gaan. Tevens geeft het overgrote deel van de
werknemers aan haar/zijn werkzaamheden als nuttig te
beschouwen, een goede relatie met haar /zijn
leidinggevende en collega’s te hebben en zich betrokken
te voelen bij het werk.
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Samen sterk
ZDS bestaat tien jaar en dat brengt de nodige strategische
en communicatieve uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we
met elkaar om bij interne en externe ontwikkelingen? Hoe
treden we met één gezicht naar buiten met dezelfde
boodschap? Wat vinden we anno 2018 van onze naam, wat
maakt ons momenteel anders dan anderen, wat zijn onze
sterke punten? Om daarop de antwoorden te verkrijgen zijn
12 vragen uitgevraagd bij 88 medewerkers. "Stof tot
nadenken." Op deze manier heeft iedereen de kans
gekregen mee te denken over de positie en de toekomst
van ZDS. Bijna de helft van de medewerkers heeft de
vragenlijst ingevuld.
Belangrijkste uitkomsten:
75% is van mening dat de naam "Zorggroep de
Stellingwerven" dekkend genoeg is.
55% ziet onze organisatie als groeiend met af en toe
communicatieproblemen: door de groei van het aantal
cliënten en het aantal medewerkers wordt afstand tussen
de verschillende onderdelen en afdelingen van ZDS
gevoeld.
Medewerkers zien de organisatie als snelle denker met een
hands-on mentaliteit, betrokken, plezierig, kleinschalig. De
medewerkers delen het uitgangspunt van ZDS dat in
samenwerking met de cliënt toe kan worden gewerkt naar
een beter en zelfstandiger leven van de cliënt.
Scholing en deskundigheidsbevordering
Bij het ontwikkelen van scholingsbeleid staan het
bevorderen van de kwaliteit van zorg, praktisch handelen en
de persoonlijke ontwikkeling van de professional centraal.
In 2018 is ervoor gekozen om een budget van 4% van de
totale loonsom aan opleiding/ontwikkeling te besteden.
In 2018 is aan de volgende onderwerpen gewerkt:
Zorginhoudelijke training en cursus voor de begeleiders,
intervisie en supervisie, regionale (transmurale)
afspraken.
Het bevorderen van de deskundigheid van de
professional. Dit wordt aangepakt door het intern
aanbieden van (verplichte) scholing en training in
samenwerking met een extern trainingsbureau
De instellingsmethodiek wordt geïntroduceerd: “Samen
Sterk”. De methodiek is gericht op competentiegerichte
begeleiding en oplossingsgerichte begeleiding.
Er is een introductieprogramma ontwikkeld voor nieuwe
medewerkers. Deze “onboarding” bijeenkomsten vinden
periodiek plaats en zijn ook bestemd voor medewerkers
die al langere tijd in dienst zijn.
Intern zijn meerdere kennissessies georganiseerd om
medewerkers beter te kunnen informeren over interne
ontwikkelingen zoals de AVG en verzuim.
Er is een preventiemedewerker aangesteld
Er is een jaargespreksystematiek opgesteld
Het personeelshandboek is op intranet geplaatst.

ZELFREFLECTIE IN TEAMS

Vitaliteitscheck ZDS
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EXTERNE VISITATIE

Bouwsteen 4

Externe visitatie
ZDS hecht waarde aan kwalitatief goede zorg. Dit vormt
een belangrijk speerpunt in de organisatiestrategie. Om de
kwaliteit te vergroten wordt niet alleen geïnvesteerd in de
ontwikkeling van de interne organisatie maar maakt ZDS
ook gebruik van kennis en expertise van externe partijen.
Bij externe visitatie staat een kritische en opbouwende
reflectie centraal. Het belangrijkste doel van de visitatie
betreft het bevorderen van het leer- en ontwikkelvermogen
van de organisatie.
Binnen ZDS is de bestuurder verantwoordelijk voor de
continuïteit van de organisatie door het signaleren van
relevante externe ontwikkelingen, het nemen van initiatieven
als gevolg hiervan, deze te vertalen in beleid en strategie, het
opbouwen en onderhouden van relevante contacten en het
monitoren van aanbestedingsprocedures. Vanuit deze
verantwoordelijkheid is de externe visitatie neergelegd bij de
directie.
In het kader van externe visitatie hebben in 2018 de eerste
officiële visitatiebijeenkomsten met collega zorgaanbieder
Comfortzorg (CZ) plaats gevonden. CZ levert zorg binnen de
WMO, Jeugdwet, ZVW en Wlz. CZ biedt zowel begeleiding als
verpleging en verzorging. De doelgroep van CZ is breder en
meer gericht op cliënten met somatische problematiek. CZ
valt onder het kwaliteitskader van de Verpleging en
Verzorging. Ondanks het verschil in doelgroep zijn de thema’s
zoals weergeven in het rapport van ZDS ook voor CZ van
belang. Dit maakt het voor beide partijen mogelijk om met
elkaar in gesprek te gaan, verdiepende vragen te stellen en
elkaar waar nodig kritische feedback te geven.
Visitatie
De externe visitatie is vormgegeven door een tweetal
bijeenkomsten op locatie bij ZDS en CZ. Leidraad voor het
gesprek was het kwaliteitsrapport over 2017 van ZDS. Aan de
hand van de bouwstenen zijn verschillende thema’s in het
kader van kwaliteit van zorg besproken.
De bijeenkomst op 27 september 2018 vond plaats op
bestuurlijk niveau. Bij deze bijeenkomst waren onderstaande
personen aanwezig.
Mevr. H. van den Broek, directeur Comfortzorg
Mevr. A. Postma, office manager Comfortzorg
Mevr. M. Osinga, directeur ZDS
Mevr. H. Postma, coördinator stafbureau ZDS
Deze brede samenstelling maakt het mogelijk om naast het
cliëntperspectief ook de blik vanuit de secundaire
organisatieprocessen (o.a. cliëntadministratie, HR, beleid,
kwaliteit) mee te nemen. Tijdens
deze
eerste
visitatiebijeenkomst ontstond bij beide partijen de behoefte
om gezamenlijk nader in te zoomen op de manier waarop het
kwaliteitsmanagementsysteem binnen de organisaties is
vormgegeven.
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Bij de bijeenkomst op 29 november 2018 waren aanwezig:
Mevr. A. Postma, office manager Comfortzorg
Mevr. D. Herbrink, kwaliteitsmedewerker Comfortzorg
Mevr. M. Mulder, manager specialistische functies
en kwaliteitszorg ZDS
Mevr. A. Risseeuw, kwaliteitsadviseur ZDS
Mevr. H. Postma, coördinator stafbureau ZDS
Resultaat
Beide visitatiebijeenkomsten hebben een levendig gesprek
opgeleverd waarin tevens ruimte was voor discussie. Aukje
Postma over de externe visitatie: ‘We hadden al regelmatig overleg
en afstemming. Deze officiële manier zorgt echter voor verdieping.’
Marieke Osinga vult hierop aan: ‘een kritische blik van buitenaf
zorgt ervoor dat je als organisatie scherp blijft op de manier
waarop organisatieprocessen worden vormgegeven. Je wordt weer
bewust van de vraag: waarom doen we de dingen zoals we ze
doen?’ Een weergave van de inhoud van de bijeenkomsten, de
verkregen adviezen en bijbehorende acties zijn schriftelijk
vastgelegd. Een belangrijk inzicht (onder andere) verkregen
vanuit de externe visitatie is dat ZDS in het kwaliteitsrapport over
2017 veel verschillende verbeterpunten heeft vastgelegd. Hanni
van den Broek: ‘ik adviseer jullie om in het kwaliteitsrapport over
2018 kritisch te kijken naar het aantal in de inhoud van de
verbeterpunten. Zorg ervoor dat je concrete en haalbare doelen
voor de organisatie vaststelt.’ Hedwig Postma noemt hierbij ‘door
de verbeterpunten concreet te maken, wordt het mogelijk om de
voortgang te monitoren’.
CZ gaf aan ZDS een mooi compliment tijdens het bespreken van
de manier waarop de cliëntmedezeggenschap door ZDS is
vormgegeven.
‘Mooi om te zien dat jullie een actieve cliëntenraad met eigen
cliënten hebben. ZDS mag trots zijn op haar cliëntenraad."
Inzichten en adviezen
Doelgericht werken wordt steeds belangrijker binnen de zorg.
Het is wenselijk om de effectiviteit van de zorg niet alleen op
cliëntniveau maar ook op organisatieniveau inzichtelijk te
maken.
In het kader van zelfreflectie binnen teams adviseert CZ om
intervisie op basis van een methodiek te introduceren.
Het oprichten van een intern auditteam, bestaande uit
medewerkers, MT- en stafleden, biedt ondersteuning bij het
periodiek
evalueren
en
verbeteren
van
het
kwaliteitsmanagementsysteem.
Vooruitblik naar 2019
In 2019 wil ZDS de externe visitatie nader gaan vormgeven. Eén
van de onderdelen is het verwerken van de verkregen inzichten
en adviezen vanuit de visitatiebijeenkomsten in 2018. Het
kwaliteitskader geeft als richtlijn dat de externe visitatie één keer
per twee jaar dient plaats te vinden. ZDS is echter voornemens in
2019 deel te nemen aan externe visitatiebijeenkomsten met twee
collega zorgaanbieders: ’t Zuider Stee en Stichting Zorg op Maat.
Beide zorgaanbieders bieden zorg aan een vergelijkbare
doelgroep. Het doel van de externe visitatie zal zijn om meer
zorginhoudelijk (vanuit het cliëntperspectief) een kritische
reflectie vorm te geven. Vooraf wordt door de directie zorgvuldig
gekeken naar de samenstelling van de visitatiecommissie en
welke onderwerpen daarin aan bod gaan komen.
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Samen
Sterk.
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EXTERNE VISITATIE

JEUGD
In 2018 is er een forse (bijna 50%) toename van Jeugdwet
cliënten te zien. Omdat de Jeugdwet een specialistisch
onderdeel is, heeft ZDS de keuze gemaakt om een team
Jeugd op te richten. Dit team richt zich met name op de
Jeugdwet cliënten / gezinnen. Op dit moment bestaat team
jeugd uit 10 medewerkers; 7 opvoedondersteuner, 1 IAG’er, 1
gedragswetenschapper en 1 teamcoördinator. In de loop van
2019 zal dit team verder worden uitgebreid. Het
scholingsbudget zal worden ingezet om zowel het team
alsook het individu de mogelijkheid te bieden zich verder te
ontwikkelen en specialiseren binnen de Jeugdwet. Alle HBO
opgeleide medewerkers zijn binnen stichting kwaliteitskader
jeugd (SKJ) geregistreerd.
Het kwaliteitskader Jeugd wordt gevolgd door het team
Jeugd. De wet van de verantwoorde werktoebedeling wordt
gehanteerd en wanneer nodig wordt er een weloverwogen
keuze gemaakt waar welke medewerker wordt ingezet.
Leidend principe bij de norm van de verantwoorde
werktoebedeling is het principe ‘pas toe of leg uit’. Er wordt
per situatie afgewogen en eventueel afgeweken. Binnen de
gehele organisatie is dit van toepassing. Elke situatie staat op
zichzelf en er wordt kritisch gekeken wat er nodig is.
Binnen ZDS wordt gewerkt met de Meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling. Vanaf 1 januari 2019 is ZDS verplicht
om over een afwegingskader te beschikken. Wanneer de
stappen van de Meldcode worden gevolgd wordt er bij stap 5
een belangrijk afwegingskader gemaakt; is melden
noodzakelijk of is hulpverlening (ook) mogelijk? Deze
verandering zorgt ervoor dat er met de melding geen
hulpverlening wordt overgedragen, maar in afstemming met
Veilig Thuis wordt bepaald hoe de vervolgstappen eruit gaan
zien. De komende periode worden teamleden opgeleid om de
rol van aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en
kindermishandeling te vervullen.
ZDS is aangesloten bij de Verwijsindex Fryslân. Hierbij kan zij
als professionele organisatie haar betrokkenheid bij een
kind/jeugdige van 0 tot 23 jaar kenbaar maken met als doel
het in kaart brengen van wie er allemaal betrokken zijn bij
een kind/jeugdige of gezin.

Leidend principe bij de norm van
de verantwoorde werktoebedeling
is het principe ‘pas toe of leg uit’.
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REFLECTIE RVC

Reflectie Raad van
Commissarissen (RVC)
De RVC van ZDS heeft in de statuten van ZDS vastgelegde bevoegdheden en vormt een belangrijk
klankbord voor het bestuur. Zo houdt de RvC toezicht op het gevoerde beleid van ZDS en de algemene
gang van zaken in de vennootschap. De RvC weegt daarbij de belangen van alle belanghebbenden
binnen en buiten de organisatie tegen elkaar af, inclusief de voor de onderneming relevante aspecten
van het maatschappelijk ondernemen. Alle leden van de RvC zijn onafhankelijk conform de richtlijnen
van de Nederlandse Corporate Governance Code.
De commissarissen hebben ervaring in bestuurlijke, sociaalmaatschappelijke en academische sectoren.

Binnen de RvC is ruim voldoende kennis aanwezig
van het wettelijk kader waarbinnen ZDS werkzaam is.
Op deze wijze wordt gewaarborgd dat de RvC
voldoende kennis en kunde binnen zijn gelederen
heeft om haar toezichthoudende taak naar behoren
te kunnen uitvoeren. De samenstelling van de RvC is
in 2018 ongewijzigd gebleven.
Vergaderingen
De RvC heeft in 2018, volgens een vooraf vastgesteld
rooster, zes reguliere vergaderingen met het bestuur
gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten werden de
commissarissen uitvoerig geïnformeerd over de
financiële, operationele en strategische ontwikkelingen en doelstellingen van ZDS. Zoals elk jaar
is er gesproken over de jaarrekening van het
voorafgaande jaar, het dividendbeleid, het budget
2018, de governance code, de beloningsstructuur
voor het bestuur, risicobeheersing en het beleid.
Bijzondere aandachtspunten in 2018 waren het
strategisch document 2018-2019 en de voortgang
daarvan, de kwaliteit van de zorgverlening door ZDS,
de samenwerking met gemeenten/zorgverzekeraars,
marktontwikkelingen en de instelling van een
cliëntenraad.
Ook onderwerpen zoals de vastgoed- en
bouw/verhuisactiviteiten, het privacy beleid, het
certificeren van de onderneming, duurzaamheid,
aanbestedingen WMO-gemeenten, invoering cao
Gehandicaptenzorg, het aanschaffen van het ECDsysteem en contractbeheer vormden belangrijke
onderwerpen van gesprek.

De discussies binnen de RvC waren doorgaans
gebaseerd op documenten en presentaties van
het bestuur, de controller, de externe accountant
en de organisatieadviseur.
De RvC heeft ook zonder aanwezigheid van het
bestuur vergaderd. In deze vergadering
evalueerde de RvC haar eigen functioneren. Het
beleid van het bestuur in zijn geheel en het
functioneren van het bestuur afzonderlijk
werden beoordeeld. Tussen de vergaderingen
door heeft regelmatig overleg plaatsgevonden
tussen de RvC en het bestuur. Deze werkwijze
biedt de leden van de RvC de gelegenheid zich
een goed beeld te vormen van de operationele
werkzaamheden en de ontwikkelingen in de
zorgmarkt, alsook de manier waarop ZDS hierop
inspeelt.
Gedurende 2018 zijn er geen vergaderingen
gehouden waarbij een van de leden van de RvC
afwezig was.
Vaststelling jaarrekening, dividend voorstel en
decharge
Zoals de statuten voorschrijven, legt de RvC de
door het bestuur opgestelde jaarrekening ter
vaststelling voor aan de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders (AVA). De jaarrekening is
door de externe accountant, MRW Accountants &
Adviseurs gecontroleerd en voorzien van een
goedkeurende controleverklaring. De AVA heeft
decharge verleend aan het bestuur voor het door
haar gevoerde bestuur en aan de RvC voor het
daarop gehouden toezicht.
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VERBETERPUNTEN 2019
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Verbeterpunten 2019
Interne communicatie
Interactie met medewerkers stimuleren en aanwezig zijn op de locaties.
MT leden aansluiten bij overlegvormen.
Medewerkers laten aansluiten bij strategievorming.
Teamcoördinatoren positioneren.

Bevorderen van reflectie in teams
Het aanbieden van intervisie aan alle medewerkers.
Het organiseren van teamdagen.
Teams gaan bij elkaar “in de keuken”kijken.

Uitrollen ECD
Kennissessies voor medewerkers.
Cliënten informeren over het systeem.
Evaluatie van het systeem.

Deskundigheidsbevordering medewerkers
Scholingsplan beter onder de aandacht brengen bij medewerkers.
Teamdagen organiseren waarbij aandacht is voor de individuele kernkwaliteiten.
Aannamebeleid aan laten sluiten bij de behoefte van de teams.

Behalen eigen certificering
Interne en externe audit te laten uitvoeren.
Een eigen iso 9001:2015 certificering.

AFKORTINGEN
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Afkortingen
AO/IC
ATC
AVG
BBL
BHV
CGT
CIZ
CZ
DigiMV
ECD
FTE
GGZ
HKZ
HLS
HR development
IAG
IGJ
ISO 9001:2015
JW
LVB
NBEC
PMT
Qic
RvC
SKJ
SROI
VNG
WKKGZ
WLZ
WMO
WTZI
ZDS

Administratieve Organisatie en Interne Controle
Arbeids-trainingscentrum
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Beroepsbegeleidende leerweg
Bedrijfshulpverlening
Cognitieve Gedrags Therapie
Centrum indicatiestelling Zorg
Comfort Zorg
Digitaal portaal van CIBG, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Electronisch Cliënten Dossier
Full time equivalent
Geestelijke Gezondheidszorg
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
High Level Structure
Human Resources development
Intensieve Agogische gezinsbehandeling
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Internationale Organisatie voor Standaardisatie.
Jeugdwet
Licht verstandelijke beperking
Nederlandse Branche organisatie Erkende Clientondersteuners
Psycho Motorische Therapie
Quality in Care
Raad van Commissarissen
Stichting Kwaliteitskader Jeugd
Social Return on investment
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg
Wet Langdurige Zorg
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet Toelating Zorginstellingen
Zorggroep de Stellingwerven
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