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

(hierna

Kwaliteitskaderverslag
maatschappelijke

ZDS).

vanuit

Wij

het

publiceren

toenemend

verantwoordelijkheid

het

besef

richting

van
onze

contractpartners, collega’s en onze cliënten. Wij zien dit verslag
als een mooie gelegenheid om daarin onze kernwaarden te
vertalen; transparant, vindingrijk en betrokken. De basis van het
document

bestaat

uit

vertegenwoordiging

van

het

cliëntperspectief, reflectie op werkprocessen, kwaliteit en
ontwikkeling binnen de verschillende teams. Op bestuurlijk
niveau geeft het handvatten voor verbetering en verankering in
de strategie. Hierbij denken we in mogelijkheden, zijn we
vindingrijk

en

nemen

we

geen

genoegen

met

standaardoplossingen.
Terugkijkend op het afgelopen jaar komen we tot de conclusie
dat we een spanningsveld hebben ervaren tussen het focussen
op interne verbeter- en veranderprocessen, waarbij gedacht kan
worden

aan

het

implementeren

van

een

nieuw

cliëntvolgsysteem, een aanvulling op het kwaliteitssysteem (ISO
9001), communicatie en overige procedures. Naast externe
factoren zoals bezuinigingen binnen de Wmo en de Jeugdwet.
Extern speelden ook de resultaat gestuurde werkwijze,
veranderingen in de inkoopstrategie van stakeholders en
toename aan monitoring van kwaliteitszorg een belangrijke rol.
We kunnen concluderen dat we ondanks deze interne en externe
ontwikkelingen

onze

betrokkenheid

en

organisatiecultuur

hebben weten te behouden.
Ik ben ontzettend trots op alles wat we de afgelopen periode
met elkaar hebben bereikt.
Samen Sterk!
Marieke Osinga, april 2020
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INLEIDING

Zorggroep de Stellingwerven (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 11 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 Oost- en
Weststellingwerf. Op dit moment wordt zorg geboden aan circa
270 cliënten. Binnen de organisatie zijn circa 90 medewerkers
werkzaam.

De

zorgactiviteiten

bestaan

uit:

ambulante

begeleiding, 24 uurs zorg, behandeling, dagbesteding en
groepsactiviteiten.
In dit 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 echter 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

Visie en strategie
In 2018 en 2019 zijn een aantal strategische keuzes
gemaakt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
Hierbij is de focus intern gericht.
Naast deze interne keuzes zijn er externe factoren
waardoor de kosten voor de organisatie zijn gestegen.

Evaluatie verbeterpunten 2018

De loonkosten zijn met 8% gestegen, bezuinigingen

In 2018 is een vijftal verbeterpunten voor 2019

binnen

opgesteld. Het onderwerp interne communicatie is

de

Wmo

en

Jeugdwet

en

toenemende

concurrentie. Door deze interne en externe factoren is

uitgediept en op basis hiervan zijn concrete doelen voor

een stagnatie in de instroom van cliënten te zien en de

een veranderplan opgesteld. De teamcoördinatoren,

totale organisatiekosten lopen op. Hierdoor is ZDS

Team behandeling en het Managementteam zijn gestart

genoodzaakt om zich voor 2020 –2021 een aantal

met intervisiebijeenkomsten. Voor 2020 staat het

doelen te stellen:

opstarten van intervisie in de woon en ambulante teams
en in Team dagbesteding gepland. Het cliëntvolgsysteem

· Groei binnen de ambulante begeleiding en behandeling

QIC (quality in care) en de hieraan gekoppelde
roosterfunctionaliteit

(Aysist)

zijn

met behoud van kwaliteit en organisatiecultuur.

stapsgewijs

· Kostenbeheersing en efficiency van werkprocessen op

geïmplementeerd. De kennissessies over de nieuwe

verschillende onderdelen.

systemen zijn onderdeel van het implementatie traject
geweest.

Ook

op

andere

gebieden

waaronder

Bouwsteen 1 Zorg rondom de individuele cliënt

“weerbaarheid” is geïnvesteerd in deskundigheids-

In 2019 is veel aandacht besteed aan onderliggende

bevordering. Tot slot is de eigen ISO certificering in 2019

processen die nodig zijn om de zorg rondom de cliënt

behaald.

goed te organiseren. Het elektronische cliëntdossier is
ingevoerd, de woonlocatie De Lindeboom heeft een

Externe en interne ontwikkelingen

kleine

Invloedrijke externe ontwikkelingen voor ZDS zijn het

het

Zorgplan

is

projecten waaronder “Voel je goed”, Resultaat gestuurd

Follow the Money) en de inkoopprocedure van de
gemeenten

ondergaan,

vernieuwd, de eigen ISO certificering is behaald en

onderzoek naar besteding van zorggeld (uitgevoerd door
samenwerkende

verbouwing

werken en de instroom Wlz GGZ zijn uitgewerkt en

(Ooststellingwerf,

uitgevoerd. Deze procesonderdelen zijn niet direct

Weststellingwerf en Opsterland) geweest. Belangrijke

zichtbaar voor de cliënt maar dragen wel bij aan het

interne

vergroten van de kwaliteit van de zorg.

ontwikkelingen

zijn

het

doorvoeren

van

kwartaalrapportages met stuurinformatie, een wijziging

Een belangrijke wijziging binnen het wonen betreft de

in de samenstelling van het MT en de ontwikkeling van

invoering van “fase 0” op locatie De Lindeboom. Fase 0

een nieuwe functie gericht op project en innovatie.

biedt groepswonen voor jongens en meiden van 16 tot
20 jaar met een licht verstandelijke beperking en die nog

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

niet toe zijn aan zelfstandig wonen.

Naast zorg en dienstverlening voor cliënten heeft ZDS
als organisatie een maatschappelijke verantwoordelijk-

Veiligheid

heid. Dit wordt onder andere vertaald in een gericht

Veilig werken, wonen en leven blijven belangrijke

duurzaamheidsbeleid. Het verduurzamen van de huidige

aandachtspunten binnen ZDS. ZDS werkt met risico

locaties en energiezuinige bouw bij de herhuisvesting

inventarisaties om de risico’s op cliënt niveau, maar ook

zijn daarvan twee concrete voorbeelden uit 2019.

op organisatie niveau tijdig te kunnen inschatten en
hierop te anticiperen.
In 2019 hebben zich 83 incidenten voorgedaan. Het
aantal agressie gerelateerde meldingen is hoog. Daarom
hebben alle medewerkers een emotie regulatie training
gevolgd. Het monitoren van meldingen huiselijk geweld
en kindermishandeling is in 2019 gestart.
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Bouwsteen 2 Cliëntervaringen
In

2018

hebben

Cliënt

Vanaf 2018 is sprake van een toename van het aantal

ervaringsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft ons

jeugdige cliënten. We hebben ervaren dat deze

geleerd dat het moeilijk blijft om een goede vragenlijst

doelgroep veelal specifieke deskundigheid vraagt. Om

te

en

deze reden is eind 2018 “Team Jeugd” opgericht. Alle

daadwerkelijk bruikbare informatie te verkrijgen. De

leden van dit team zijn gezamenlijk verantwoordelijk

cliëntenraad heeft in 2019 meegedacht over het vervolg.

voor het zorgaanbod (behandeling en begeleiding) t.b.v.

Zij zien graag een andere vorm van uitvragen,

cliënten die onder de Jeugdwet vallen. Belangrijke

bijvoorbeeld in de vorm van een gesprek. In 2020 gaat

thema’s uit 2019 zijn het herzien van de meldcode

ZDS in samenwerking met de cliëntenraad aan de slag

huiselijk

met

ontwikkelen van een eigen praktijkprogramma rondom

ontwikkelen,

het

we

Jeugd

alle

vormgeven
meegedacht

uitgebreid

cliënten

cliëntervaringsonderzoek.
daarnaast

een

te

van
De

bereiken

een

passend

cliëntenraad

over

het

heeft

rookbeleid

geweld

en

kindermishandeling

en

het

SKJ registratie.

en

verschillende zorgprocedures. In 2019 zijn twee nieuwe

Raad van Commissarissen

leden geïntroduceerd en heeft de cliëntenraad overleg

De RvC houdt toezicht op het gevoerde beleid van ZDS.

gehad

Hiervoor worden structurele vergaderingen met het

met

de

bestuurder

en

de

Raad

van

Commissarissen.

bestuur gepland. Bijzondere aandachtspunten in 2019
waren het strategisch document 2019-2020 en de

Bouwsteen 3 Zelfreflectie in teams

daarin opgenomen speerpunten, de structuurwijziging

In 2019 is zelfreflectie doorlopend onder de aandacht

van ZDS, de kwaliteit van de zorgverlening door ZDS en

geweest. Het belangrijkste doel hiervan is medewerkers

de externe audit daarvan, de samenwerking met

bewust maken van het eigen handelen. Hiervoor is

gemeenten/zorgkantoren,

geïnvesteerd

medezeggenschap

in

het

opzetten

van

in

intervisiebijeenkomsten en deskundigheidsbevordering.

personeelsbijeenkomsten

Daarnaast is aandacht besteed aan het vorm geven van

cliëntenraad.

medewerker

medezeggenschap.

Een

daarvoor

opgerichte werkgroep heeft verschillende vormen van
medezeggenschap

onderzocht

en

een

visie

geformuleerd.
In 2019 zijn ook de “kijkjes in de keuken” zowel intern als
extern geïntroduceerd.
Bouwsteen 4 Externe visitatie
In 2019 heeft ZDS binnen de externe visitatie
geïnvesteerd

in

verdieping

op

het

gebied

van

cliëntperspectief. De externe visitatie is uitgevoerd met
collega zorgaanbieders Stichting Zorg Op Maat en ’t
Zuiderstee. Thema’s waarop ingezoomd is zijn o.a. het
kwaliteitskaderverslag

2018,

cliënttevredenheid,

cliëntenraad, kwaliteit en certificering, de Algemene
Verordening
cliëntdossier,

Gegevensbescherming,
SMART

formuleren

van

elektronisch
doelen

en

zelfreflectie in teams.
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marktontwikkelingen,
de
en

vorm

afstemming

van
met

de

Evaluatie verbeterpunten 2019
In 2018 is een aantal verbeterpunten opgesteld waaraan in 2019 is gewerkt.
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe aan deze verbeterpunten is gewerkt en welke resultaten zijn behaald.
Verbeterpunten beschreven in het Kwaliteitskader verslag 2018
Verbeteren van de interne communicatie
Bevorderen van reflectie in teams
Het elektronisch cliëntsysteem uitrollen
Deskundigheidsbevordering medewerkers
Behalen eigen certificering
Verbeteren van de interne communicatie
Het afgelopen jaar zijn de teamcoördinatoren en de gedragswetenschappers aangesloten bij de strategische
sessie. De strategische sessie wordt halfjaarlijks georganiseerd. Naast een gezamenlijke evaluatie van de
speerpunten uit het strategisch plan, is het speerpunt “interne communicatie” uitgediept.
Om een beter zicht te krijgen op dit omvangrijke speerpunt is de Wall of Wonder (WoW) vanuit de waarderende
benadering ingezet. Een WoW geeft inzicht in alles wat er speelt binnen een groep of voor een individu,
positief én negatief. Het management team, de teamcoördinatoren en de gedragswetenschappers hebben
voor het verleden, heden en de toekomst gezamenlijk in kaart gebracht welke onderdelen goed gaan en
waarvoor de komende periode extra aandacht moet zijn. Deze onderwerpen vormen gezamenlijk de basis voor
een veranderplan. In de bijgevoegde afbeeldingen zijn de uitkomsten van de WoW schematisch weergegeven.
Deze uitkomsten zijn verwerkt in de herziene versie van het Strategisch document.

VERLEDEN
Humor
Korte lijnen
Informele sfeer

Ad hoc beslissingen
Veel onduidelijkheden
"Ons kent ons"

HEDEN

TOEKOMST

Meer procesbeschrijving en
opvolging
Top down-bottom up
Meer focus op langere
termijn
Communicatiemiddelen en
overlegstructuren

Informele cultuur
(ons kent ons)
Besluitvorming weinig
transparant en onvoldoende
terugkoppeling
Te weinig oog voor
succesjes en het geven van
complimenten
Gebruik van sociale media
en digitale communicaite
(collega's en cliënten)
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Cultuurverandering (transparant,
vindingrijk en professioneel)
Verder concretiseren van taken en
verantwoordelijkheden
Alle organiatieonderdelen worden
betrokken bij ontwikkeling van beleid
Kennis van gebruik sociale media
(collega's en cliënten).

Bevorderen van reflectie in teams
Alle teams zijn gestart met intervisiebijeenkomsten. Een

Ook staat de uitrol van het cliëntportaal voor 2020 op de

aantal teams voert de intervisie zelfstandig uit. In de

planning. Dit portaal geeft de cliënt (en zijn netwerk) de

ambulante teams en woonteams volgt van ieder team één

mogelijkheid om toegang te krijgen tot haar/zijn dossier.

teamlid een externe opleiding voor het begeleiden van de

Daarnaast kunnen via het portaal zorgdocumenten (zoals het

intervisiebijeenkomsten.

Zorgplan en de zorgovereenkomsten) digitaal worden
uitgewisseld. De implementatie van het cliëntportaal staat in

Ieder woonteam heeft maandelijks teamoverleg. Binnen deze

het eerste en tweede kwartaal van 2020 gepland. De

teamoverlegmomenten worden organisatorische zaken en

cliëntenraad van ZDS wordt bij dit implementatieonderdeel

casussen besproken. Bij het zorginhoudelijke deel sluit altijd

betrokken.

één van de gedragswetenschappers aan. Binnen de ambulante
teams is de frequentie van de teamoverleggen één keer per 2
maanden.
In het hoofdstuk bouwsteen 3 ''Zelfreflectie in teams'' zijn de
ontwikkelingen

rondom

de

reflectie

in

teams

verder

uitgewerkt.

SPEERPUNTEN COMMUNICATIE 2020

Elektronisch cliëntsysteem uitrollen
In 2019 is ons nieuwe cliëntvolgsysteem QIC (Quality In Care)
gefaseerd geïmplementeerd. Het project “implementatie QIC”

1

Communicatiemiddelen optimaal benutten

is opgeknipt in verschillende onderdelen bestaande uit

Intranet, nieuwsbrief QIC, bijeenkomsten

werkgroepen met stafmedewerkers, zorgmedewerkers en
cliënten. Binnen ieder organisatiedeel is een interne
deskundige van het systeem (zogenoemde “super user QIC”)

2

Procesbeschrijvingen verder uitwerken,
overlegstructuren herzien en inzichtelijk
maken

aangesteld.
In de periode januari t/m april 2019 zijn de cliëntadministratie
en het medewerker portaal ingericht. In de periode april t/m
juni zijn alle zorginhoudelijke collega’s geschoold in het

3

gebruik van QIC. We hebben ervaren dat het werken met een

Uitwisseling tussen locaties en teams

nieuw systeem behoorlijk wat van onze medewerkers heeft

Intervisie, kijkje in de keuken

gevraagd. Het leren kennen van een nieuw systeem kost tijd
en gedurende de implementatie daarvan hebben we meerdere
aanpassingen moeten verrichten.

4

Medezeggenschap vormgeven

Inmiddels begint deze investering zijn “vruchten af te
werpen”. De reacties - met name over het zorggedeelte- zijn
positief. Het systeem ondersteunt bij het formuleren van
doelen en doelgericht rapporteren. Daarnaast zijn belangrijke
formulieren zoals de Melding Incidenten Cliënten en het
meten van de cliënttevredenheid geïntegreerd in het
Zorgdossier.
De cliëntadministratie en het verkrijgen van management
informatie vanuit het systeem vragen in 2020 nog extra
aandacht.
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Deskundigheidsbevordering medewerkers
In 2019 is volop geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering. Alle
medewerkers van ZDS hebben een Weerbaarheid en BHV
training gevolgd.
Daarnaast

hebben

meerdere

medewerkers

in

2019

een

individueel opleidingstraject doorlopen.
Aan de introductie van nieuwe onderdelen binnen de organisatie
– waaronder in 2019 QIC, Aysist, maar ook de Jaar Uren
Systematiek – zijn kennissessies gekoppeld. In deze kennissessie
wordt een algemene uitleg over het systeem gegeven en hebben
medewerkers de ruimte om vragen te stellen.
Binnen ieder team is aandacht geweest voor teambuilding en het
ontdekken en versterken van elkaars (kern)kwaliteiten. Mooie
voorbeelden van teammomenten zijn “de ontsnapping uit de
gevangenis” (een spel georganiseerd vanuit de voormalige
gevangenis in Veenhuizen) door de ambulante teams, maar ook
de spiegelsessie met paarden binnen één van de woonteams met
als achterliggend doel elkaar beter leren kennen en ieders
kwaliteiten ontdekken.
Het

onderwerp

deskundigheidsbevordering

wordt

verder

uitgewerkt in het hoofdstuk “Zelfreflectie in teams”.

Behalen eigen certificering iso 9001:2015
In november 2019 heeft de externe audit plaatsgevonden
uitgevoerd door QMS (per 1 januari 2020 overgenomen door
Kiwa). Tijdens de auditdagen zijn het Kwaliteitsmanagement
systeem en de onderliggende processen beoordeeld. De auditor
heeft gesproken met medewerkers van alle locaties en een
aantal leden van de cliëntenraad.
Er zijn geen bijzonderheden of afwijkingen geconstateerd en de
zelfstandige certificering is behaald.
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FEITEN EN
CIJFERS
Cliënten

272

Zorggroep de Stellingwerven is opgedeeld in twee entiteiten:
Zorggroep de Stellingwerven Wonen en
Zorggroep de Stellingwerven.
De woonlocaties vallen onder ZDS Wonen, de overige functies onder ZDS.

Stroom

Jan 2019

Eind 2019

Prognose groei

Eind 2020

WMO

107

124

15%

143

JW

42

48

15%

55

WLZ ZIN

31

43

10%

47

PGB

86

57

5%

60

TOTAAL

266

272

12%

305

Lindenlaan

Linden

90

(69,56 FTE)

Medewerkers
10

Lindeboom

Centrumlocatie
ATC & Leilinde

Externe stakeholders

Interne Stakeholders

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

Cliënt
Cliëntvertegenwoordigers
Cliëntenraad
Medewerkers
Toezichthouders

Publiceren jaarverantwoording (DigiMV) en jaarrekening
In het kader van de Wtzi toelating (De Wet toelating zorginstellingen) en
het leveren van zorg binnen de Jeugdwet wordt door ZDS jaarlijks
digitaal verantwoording afgelegd over de geleverde zorgprestaties.
De jaarverantwoording wordt in de periode januari t/m mei uitgevoerd
via DigiMV (een portaal van het CIBG, ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport). In de jaarverantwoording laat ZDS zien hoe de zorgen hulpverlening wordt georganiseerd en op welke manier publiek geld
wordt besteed. Daarnaast publiceert ZDS in de jaarverantwoording de
geconsolideerde jaarrekening.
In 2019 heeft de journalistieke beweging “Follow The Money” landelijk
onderzoek gedaan naar de besteding van zorggeld. Hierbij zijn o.a. de
gepubliceerde jaarrekeningen over de jaren 2017 en 2018 gebruikt.
Door een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering (o.a. door lage
huisvestings- en overige kosten) is ZDS in staat geweest om kwalitatief
goede zorg te leveren en tegelijkertijd een winstpercentage te behalen.
Het winstpercentage lag in 2017 en 2018 boven de norm (10%) vanuit
het onderzoek van Follow The Money. De publicaties van Follow The
Money hebben geleid tot een aantal gesprekken met belangrijke
stakeholders waaronder de wethouder van de gemeente
Weststellingwerf en het contractmanagement van Sociaal Domein
Fryslân (SDF). Naast een aantal kritische vragen was binnen de
gesprekken ruimte om ons perspectief naar aanleiding van het
onderzoek van Follow The Money toe te lichten. SDF heeft daarnaast
onderzoek verricht naar de kwaliteit van onze organisatie. Er blijkt geen
enkele reden te zijn tot twijfel over de manier waarop het publiek geld
binnen ZDS wordt besteed. Over het jaar 2019 ligt het winstpercentage
aanzienlijk lager. Dit valt te verklaren vanuit een toename van extra
kosten en investering in ondersteunende systemen (waaronder extra ICT
faciliteiten en het cliëntvolgsysteem), communicatie kosten en
verduurzaming van gebouwen. In de afbeelding hieronder zijn de kosten
en het resultaat in percentages van de omzet over 2017 t/m 2019 en de
verwachting voor 2020 weergegeven. Alle gegevens zijn terug te vinden
op jaarverantwoordingzorg.nl.
1000

67,7

70,0

70,7

71,8

0

18,4

22,1
6,1
2020

17,6

11,6

25,9
3,4

2017

2018

2019

% Resultaat

% Overig

Gemeente Heerenveen WMO
Zorgkantoor Friesland
Zorgkantoor Friesland Subsidieregeling
extramurale behandeling
Zorgkantoor Zilveren Kruis Wlz
Gemeente Westerveld WMO
Sociaal Domein BW
Sociaal Domein 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

Deelname inkoopprocedure OWO
ZDS heeft in de periode september t/m december 2019
deelgenomen aan de gezamenlijk inkoopprocedure “WMO
2020 en verder” van de gemeenten Oost- en Weststellingwerf
en Opsterland (OWO). De OWO gemeenten stellen in deze
inkoopprocedure 5 uitgangspunten centraal:
Versterking van het sociaal netwerk en optimalisering en
facilitering van de inzet van vrijwilligers en/of mantelzorgers
Ondersteuning dichtbij met lokale aanbieders en de
inwoners organiseren
Beweging naar lichtere vormen van ondersteuning
Efficiënte en effectieve samenwerking
Opzet van algemene voorzieningen
De inkoopprocedure is opgedeeld in twee fasen. In de eerste
fase vindt de formele toetsing van alle vereisten plaats. Voor het
verkrijgen van een overeenkomst met de OWO gemeenten
moet een zorgaanbieder o.a. een eigen kwaliteitsmanagement
systeem (KMS) hebben en is een kwaliteitskeurmerk of
periodieke toetsing van het KMS door een externe auditor
vereist.
In de tweede fase van de inkoopprocedure wordt aan de
zorgaanbieder gevraagd om voor het perceel waarbinnen zij
zorg wil gaan leveren twee plannen van aanpak te schrijven. In
dit plan wordt uitgewerkt hoe de aanbieder (indicatievrij) een
bijdrage kan leveren aan bovengenoemde uitgangspunten.
Mocht blijken dat hetgeen is aangegeven in het plan van aanpak
niet wordt behaald, dan hebben gemeenten de mogelijkheid de
overeenkomst met de aanbieder te beëindigen.
ZDS heeft deelgenomen aan de inkoopprocedure voor de
percelen begeleiding, groepsbegeleiding en kortdurend verblijf.
In totaal heeft ZDS zes plannen van aanpak gemaakt waarin o.a.
de onderdelen van “Voel je goed”, maar ook losse projecten zoals het maken van vogelhuisjes binnen het ATC ter bestrijding
van de eikenprocessierups- staan beschreven.

500
14,7

Contractpartners

% Personeelskosten
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Kwartaalrapportages
In het tweede kwartaal van 2018 zijn we gestart met het maken van
kwartaalrapportages. Het belangrijkste doel van de kwartaalrapportage
is de directie en het management voorzien van stuurinformatie. Interne
organisatieontwikkelingen, projecten en informatie vanuit het
kwaliteitsmanagementsysteem worden op deze manier inzichtelijk en
kunnen beter in het managementsysteem worden opgenomen. De
kwartaalrapportages zijn nog steeds in ontwikkeling. Vanaf 2020 worden
de kwartaalrapportages breder (intern) gedeeld. Het doel is om de
kwartaalrapportages op termijn zowel intern als extern te delen.

Certificering Externe audit
In november is ZDS zelfstandig gecertificeerd voor de ISO
9001:2015. Voorheen waren we koepel gecertificeerd vanuit
branchevereniging NBEC. Het behalen van de eigen certificering
past bij de omvang van de huidige organisatie. Vanaf 2020 wordt
jaarlijks een externe audit uitgevoerd door Kiwa. Eens per drie jaar
vindt een uitgebreide meerdaagse externe audit plaats.

Interne audits
Interne audits worden uitgevoerd binnen de periodieke Administratieve Organisatie & Interne Controle (AO
IC) en de kwaliteitschecks op interne organisatieprocessen.
In de kwaliteitscheck wordt van iedere processtap de risico’s in kaart gebracht, de gevolgen van de risico’s
bepaald en verbetermaatregelen opgesteld. Na een vooraf vastgestelde periode wordt een evaluatie
uitgevoerd waarbij gekeken wordt in hoeverre de verbetermaatregelen zijn doorgevoerd en wat het effect
hiervan is. Op die manier wordt de volledig Plan Do Check Act cyclus doorlopen.
In 2019 zijn kwaliteitschecks uitgevoerd op het door- en uitstroombeleid en het begeleidingsproces (wonen
en ambulant). Alle interne afwijkingen en verbetermaatregelen worden vastgelegd en gemonitord in de
Controlelijst maatregelen. Deze controlelijst is ingevoerd naar aanleiding van de interne audit in mei 2019.
In 2020 wil ZDS frequenter (minimaal één keer per kwartaal) een kwaliteitscheck uitvoeren. De planning
voor de kwaliteitschecks is vastgelegd in het jaarplan.

Herzien functiegebouw
Alle bestaande functies zijn opnieuw herzien en gewijzigd in FWG
Gehandicaptenzorg. Voor medewerkers hebben geen wijzigingen
plaatsgevonden.
Er zijn geen functies herijkt. Wel zijn alle functiebeschrijvingen
aangepast aan het format conform de cao. De directie is vanuit HR
geadviseerd over de functiebeschrijvingen en de wijzigingen.

12

Samen
Sterk.
13

Wijziging samenstelling MT
Het afgelopen jaar is geïnvesteerd in opleiding, positionering en professionalisering van medewerkers. Ook
binnen het management is geïnvesteerd in scholing en deskundigheidsbevordering. In de zomerperiode van
2019 zijn de positie en de rol van het MT geëvalueerd, waarbij in goed overleg is gekozen voor een
gewijzigde samenstelling vanaf september 2019. In de bijgevoegde afbeelding is het actuele organogram
weergegeven.

Wijziging huisstijl
Om te zorgen voor een professionele
uitstraling en herkenbaarheid heeft
bureau Andringa (een externe partij
voor PR en communicatie) een
vernieuwde
huisstijl
ontworpen.
Voorafgaand hieraan heeft bureau
Andringa onder medewerkers een
aantal vragen gesteld. De uitkomsten
hiervan zijn meegenomen in het
nieuwe ontwerp. Het nieuwe ontwerp
is wisselend ontvangen. Het was voor
sommigen even wennen, maar
inmiddels kent iedereen de nieuwe
ZDS stijl en worden het logo en de
huisstijl overal in doorgevoerd.

Implementatie
jaarurensystematiek
en Aysist7
In het vierde kwartaal van 2019 is de
implementatie van de roostersoftware
Aysist7 voltooid. Tot die tijd werd met
verschillende systemen gewerkt en
had het eind 2019 heel wat voeten in
de aarde om een goed overzicht te
creëren aan plus/min uren. Uiteindelijk
is dit gelukt, met toepassing van de
jaarurensystematiek.
Aysist7 is ingericht conform de cao
Gehandicaptenzorg. De jaarurensystematiek (JUS) is één van de
uitgangspunten
van
de
cao
Gehandicaptenzorg en gaat uit van
1878 uur werken op jaarbasis bij een
fulltime dienstverband.

Daaraan gekoppeld zijn de verlofuren en de
PLB uren. Ook de feestdagen zullen voor
iedere medewerker standaard worden
gecompenseerd,
afhankelijk
van
het
dienstverband (FTE). Omdat er wordt
gewerkt met een saldo te werken uren op
jaarbasis, kan de medewerker flexibel
worden ingeroosterd. Dit draagt bij aan de
flexibiliteit van zowel medewerkers als onze
organisatie.
Onze medewerkers hebben in Q3 en Q4 een
training gevolgd op het gebied van het
gebruik van Aysist7 en het hanteren van de
jaarurensystematiek. Vanaf januari 2020 zal
Aysist7 leidend zijn op het gebied van
urenmanagement. De woonlocaties zullen
ook roosteren in Aysist7. Voor het ambulante
team is een basisrooster aangemaakt. Zij
registreren hun gewerkte uren in QIC. Een
koppeling met Aysist ligt in de planning.
Medewerkers kunnen online inloggen op het
medewerkersportaal of kunnen hun uren
inzien via de app Aysist Mobile. Ook worden
de verlofaanvragen en de ziekte uren in
Aysist geregistreerd. Kortom: alles op 1 plek.
Dit zorgt voor overzicht en structuur op het
gebied van de te werken uren, de PLB uren
en de verlofuren.

Documentbeheersysteem
Vanuit de interne audit in mei 2019
(georganiseerd door het NBEC) is
geconstateerd dat binnen ZDS aanpassingen
binnen
het
documentbeheersysteem
noodzakelijk zijn.
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Aandachtspunten zijn: de vele documenten,
de verschillende versies en meerdere
bewerkers. Naar aanleiding van de
bevindingen is een plan van aanpak
opgesteld. De documenten binnen het
kwaliteitsmanagementsysteem van ZDS zijn
allemaal voorzien van een eigenaar. Deze
eigenaar is verantwoordelijk voor het
bijhouden van belangrijke veranderingen en
het jaarlijks herzien van de documenten. Een
kwaliteitsmedewerker is verantwoordelijk
voor het beheer van alle documenten en
zorgt ervoor dat medewerkers alle
documenten makkelijk kunnen vinden en
deze beschikbaar zijn op het intranet.

Coördinator Project en Innovatie
In 2018 zijn we binnen ZDS gestart met het
projectmatig
werken.
Vooral
de
implementatie daarvan kost veel tijd en
aandacht. Wij vinden het belangrijk om als
zorgaanbieder actief te blijven in het volgen
van ontwikkelingen die bij kunnen dragen
aan de kwaliteit van de zorg. Om deze
ontwikkelingen goed te kunnen volgen en om
de projecten beter uit te voeren is in het
derde kwartaal van 2019 een nieuwe functie
ontstaan: coördinator project en innovatie.
Projecten die onder andere de aandacht
hebben zijn communicatie, drugs, verslaving
en behandeling op de kaart.

Organogram
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VISIE
&
STRATEGIE

De missie, visie, de kernwaarden en de strategie worden jaarlijks
geëvalueerd en waar nodig herzien tijdens de strategiesessies. In
dit hoofdstuk staan we stil bij de herijking van de focus van het
Managementteam en de hieraan gekoppelde wijziging in de
strategie voor 2020-2021.
Om het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg beter te integreren
binnen de organisatie is ervoor gekozen de speerpunten uit de
strategie te koppelen aan de bouwstenen. Zo wordt bewuster
vanuit de bouwstenen gewerkt.
Daarnaast staan we in dit hoofdstuk stil bij de ontwikkelingen op
het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Herijking focus MT en strategie
In 2019 zijn een aantal strategische keuzes gemaakt
om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Er is
geïnvesteerd in ICT, PR en communicatie. De
kwaliteitsbevordering van teams heeft hoog op de
agenda gestaan waardoor een tijdelijke leegstand van
een aantal bedden op de woonlocatie is gedoogd.
Naast deze interne keuzes zijn er externe factoren
waardoor de kosten voor de organisatie zijn gestegen.
Zo zijn de loonkosten met 8% gestegen, vonden
bezuinigingen binnen de Jeugdwet plaats en is sprake
van toenemende concurrentie.
Door deze interne en externe factoren is een stagnatie
in de instroom van cliënten te zien en lopen de totale
organisatiekosten op. Hierdoor is ZDS genoodzaakt
zich een aantal doelen te stellen:
Groei binnen de ambulante begeleiding en
behandeling met behoud van kwaliteit en
organisatiecultuur.
Kostenbeheersing en efficiency van werkprocessen
op verschillende onderdelen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Naast zorg en dienstverlening voor cliënten heeft ZDS
als organisatie een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit wordt onder andere vertaald in een
gericht duurzaamheidsbeleid. Het verduurzamen van
de huidige locaties en energiezuinige bouw bij de
herhuisvesting zijn twee concrete voorbeelden uit
2019.

Duurzaamheidsbeleid
ZDS is ook in 2019 actief geweest met het
verduurzamen van haar organisatie. Op centrum locatie
de Meulewiek zijn 115 zonnepanelen geplaatst en de
nieuwbouwwoningen aan de Krommestede in
Noordwolde worden energiezuinige “all electric”
woningen. De woningen hebben geen gasaansluiting,
vloeren, gevels, de daken zijn goed geïsoleerd en alle
woningen krijgen een warmtepomp. Bij normaal
energieverbruik zijn er weinig tot geen energielasten.

Om de instroom van ambulante cliënten en de
bedbezetting te verhogen worden de volgende doelen
gesteld:

Herhuisvesting
organisatiebewustzijn creëren;
werken aan de zichtbaarheid van ZDS met extra
aandacht voor de gemeenten waar we nog minder in
beeld zijn;
Behandeling op de kaart;
aandacht voor maatschappelijke bijdrage en
betrokkenheid;
goede interne communicatie.
Om de kosten te beheersen wordt onder andere ingezet
op uitwerking van secundaire arbeidsvoorwaarden,
kwaliteiten op de juiste plek en optimalisatie van (werk)
processen.

In 2019 is gestart met de nieuwbouw aan de
Krommestede in Noordwolde. Hier worden acht
energiezuinige
en
onderhoudsarme
woningen
gerealiseerd. Deze woningen zijn gesitueerd nabij het
steunpunt de Leilinde. De woningen zullen bewoond
worden door bestaande cliënten die worden
geherhuisvest. Zo kunnen deze cliënten geclusterd
wonen en is de afstand tot het steunpunt kleiner. De
huur van de woningen in het centrum van Noordwolde
is opgezegd.
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Bouwsteen 1

Zorg rondom de
individuele cliënt.

In 2019 is veel aandacht besteed aan onderliggende
processen die nodig zijn om de zorg rondom de cliënt
goed te organiseren. Het elektronische cliëntdossier is
ingevoerd, woonlocatie de Lindeboom heeft een kleine
verbouwing ondergaan, het zorgplan is vernieuwd, de
eigen ISO certificering is behaald en projecten
waaronder “Voel je goed”, resultaat gestuurd werken en
de instroom Wlz GGZ zijn uitgewerkt en uitgevoerd. Dit
zijn onderdelen die niet direct zichtbaar zijn voor de
cliënt, maar die wel bijdragen aan het vergroten van de
kwaliteit van zorg.
Intake
Bij de intake wordt een eerste screening gedaan om te
beoordelen of een cliënt bij ons de meest passende zorg
kan ontvangen. Inmiddels vormt de intake- en
plaatsingscoördinator een onmisbare schakel tussen
extern en intern. Het zoeken naar de meest ideale match
tussen cliënt en begeleiding/wonen blijft een uitdaging
die we graag aangaan.
Fase 0 groepswonen
In februari 2019 is op locatie de Lindeboom in Zandhuizen
een nieuwe woongroep gestart. De zogenoemde “fase 0”.
Fase 0 biedt groepswonen voor jongens en meiden van 16
tot 20 jaar met een licht verstandelijke beperking en die
nog niet toe zijn aan zelfstandig wonen. Cliënten hebben
een eigen zit-/slaapkamer en kunnen gebruikmaken van
een gezamenlijke huiskamer, keuken, badkamer en wc. Er
is 24 uurs begeleiding aanwezig. Het doel van deze
woongroep is het aanleren van basisvaardigheden gericht
op zelfstandigheid en het vergroten van de eigen regie.
Ook het ondersteunen bij praktische zaken behoort tot de
mogelijkheden.
Ouder(s) en kind plekken
Op alle locaties van ZDS streven we naar de mogelijkheid
voor plaatsing van een jong gezin of moeder met kind.
Deze plekken worden begeleid door pedagogische
medewerkers en indien wenselijk kan IAG (intensieve
ambulante gezinsbehandeling) worden ingezet.

Gezinshuis
In complexe situaties waarbij jongeren (tijdelijk) niet
thuis kunnen wonen werken we intensief samen met
gezinshuizen. Een gezinshuis wordt geleid door een
echtpaar of een samenwonend stel. Het gezinshuis is
een zelfstandige onderneming. Zij bieden jongeren een
veilige opvoeding met perspectief binnen het eigen
gezin. ZDS heeft een aantal vereisten vastgesteld
waaraan een gezinshuis moet voldoen voordat de
samenwerking wordt aangegaan.
Minimaal één gezinshuisouder beschikt over Mbo
werk/denkniveau en minimaal 3 jaar relevante
werkervaring op het gebied van de pedagogiek of
didactiek. Tevens moet deze gezinshuisouder kennis
van
en
inzicht
hebben
in
relevante
hulpverleningsmethodieken. Het gezinshuis dient te
voldoen aan de vereisten zoals beschreven in de Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ).
Daarnaast gelden de volgende specifieke vereisten. De
gezinshuisouder beschikt over:
sociale vaardigheden voor het onderhouden van
informatieve contacten met (biologische)ouders,
familie, scholen, externe instanties en dergelijke;
communicatieve vaardigheden voor het in een
gezinssituatie begeleiden van jeugdigen (met een
gedragsproblematiek), waarbij gedragscorrigerend
en controlerend optreden van belang is;
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid onder andere
voor het opstellen van gedragsbeschrijvingen en
het schriftelijk rapporteren over bevindingen;
Probleemoplossend en reflectief vermogen.
Resultaat gestuurd werken: SMART doelen in QIC
De afgelopen jaren vormt zowel binnen de WMO en
Jeugdwet alsook in de Wlz het resultaat gestuurd
werken een belangrijk aandachtspunt. ZDS heeft bij de
keuze voor een nieuw ECD gekeken naar de
ondersteuningsmogelijkheden bij het resultaat
gestuurd werken. Eén van de functionaliteiten in het
nieuwe ECD is de mogelijkheid om gebruik te maken
van voorgeformuleerde doelen. Voor het behalen van
resultaten is het van belang om zoveel mogelijk
Specifieke, Meetbare, Acceptabele, Realistische en
Tijdsgebonden (SMART) doelen vast te stellen. De
werkgroep SMARTIES heeft in de periode september
t/m december 2019 de voorgeformuleerde doelen in
QIC waar nodig herzien en aangevuld. De
voorgeformuleerde doelen dragen bij aan het efficiënt
opstellen en aanpassen van een zorgplan. Het vervolg
op deze werkgroep is het doelgericht rapporteren. Dit
thema staat voor begin 2020 in de planning.
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Behandeling
Behandeling maakt een steeds groter onderdeel uit van
het aanbod van ZDS. Behandeling sluit direct aan bij de
begeleiding en de cliënt hoeft daarvoor niet ver te reizen.
Er worden vier behandelvormen geboden; Psycho
motorische therapie (PMT), Intensieve agogische
gezinsbehandeling (IAG), Cognitieve gedragstherapie
(CgT) en Psycho educatie (PE). Het behandelteam bestaat
uit een GZ psycholoog, twee gedragswetenschappers,
twee PMT’ers en twee IAG’ers. In 2020 starten twee
medewerkers met de opleiding IAG.
In 2019 zijn de IAG’ers aangesloten bij het team Jeugd om
de expertise en het aanbod voor de doelgroep jeugd te
vergroten.

Er zijn verschillende activiteiten die eens in de zoveel tijd
worden herhaald, zoals de spelletjesavond op alle
woonlocaties iedere eerste vrijdag van de maand maar ook
het vaste wandelmoment van cliënten en begeleiders. ZDS is
een samenwerking aangegaan met collega zorgaanbieder ’t
Hummelhûs. Zij gaan biologische (zelf verbouwde) producten
leveren voor de kookworkshops bij het ATC. Begin 2020 is de
Kick-Off georganiseerd om een jaar lang ‘Voel je goed’ op te
starten. In de Kick-Off zijn de drie sporen uitgewerkt.
" Ik heb kaartjes voor een pretpark
gewonnnen bij de sjoelcompetitie en
ik ga gezellig samen met een
vriendin in de achtbaan!"

Het aantal aanmeldingen voor behandeling mag groeien.
Dit vormt een aandachtspunt in 2020 en wordt uitgevoerd
in het project “Behandeling op de kaart”. In 2019 is de
behandeling bij externe partijen onder de aandacht
gebracht. Dit heeft een aantal positieve samenwerkingen
opgeleverd die we in 2020 willen uitbouwen.
De gedragswetenschappers zijn zelf verantwoordelijk voor
een eigen locatie, waar ze intensief meekijken naar de
invulling van de zorg, de zorgplannen, deskundigheidsbevordering en zorginhoudelijke ondersteuning van
begeleiders.
Verbouwing locatie de Lindeboom
Locatie de Lindeboom is de eerste woonlocatie van ZDS.
Het voormalige schoolgebouw in Zandhuizen heeft naast
fase 1 wonen de afgelopen jaren meerdere functies gehad
(kantoor, dagbesteding, logeeropvang). Inmiddels biedt het
pand ruimte aan zes cliënten wonen op fase 1 en vijf
cliënten wonen op fase 0 (groepswonen). Ook is er ruimte
voor tijdelijk verblijf. Door deze verandering van
functionaliteit ontstond er behoefte aan een praktische
“make over”. Daarom is tussen beide locaties een
steunpunt gesitueerd waarmee het zicht op cliënten is
vergroot en waardoor sneller op situaties of
gemoedstoestand van de cliënten kan worden gereageerd.
Project "Voel je goed"
Het doel van het project ‘Voel je goed’ is om in te zetten op
een zinvolle en gezonde vrijetijdsinvulling voor alle
cliënten van ZDS. De drie sporen in dit project zijn
vrijetijdsinvulling, sport/bewegen en gezonde voeding,
specifiek gericht op de participatie van onze ‘kwetsbare’
doelgroep, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het
ontwikkelen van sociale vaardigheden, het vergroten van
de zelfredzaamheid en het initiëren van verbinding. Een
aandachtspunt voor 2020 is het structureel vormgeven
aan “Voel je goed” binnen ZDS.
In 2019 is onderzoek gedaan naar de behoeften en wensen
van onze doelgroep. Vanuit deze informatie zijn de drie
sporen gekozen en uitgewerkt tot een passend aanbod. In
de projectgroep zijn alle organen van ZDS
vertegenwoordigd, waaronder (een lid van) de
cliëntenraad.

" Ik hoefde eigenlijk niet aan het werk,
maar de cliënten vroegen of ik mee wilde
doen met de spelletjesavond.
Dat was super gezellig!"

Door- en uitstroombeleid ontwikkelen
Binnen ZDS is de focus de afgelopen jaren meer op
ontwikkelingsgericht en resultaatgestuurd werken in de zorg.
Daarnaast is door focus op intake (de “voordeur van de
organisatie”) sprake geweest van een toename van het totale
aantal cliënten in zorg. Deze ontwikkelingen vragen om een
gericht door- en uitstroombeleid waarbij naast de voordeur
ook aandacht op “de achterdeur” van de organisatie komt.
Belangrijke vragen zijn: hoeveel cliënten stromen door of uit?
Wat is de reden van het door- of uitstromen van een cliënt?
Bij overdracht naar een andere zorgaanbieder: hoe verloopt
de samenwerking? In 2019 is naar aanleiding van dit
speerpunt een kwaliteitscheck uitgevoerd op het door- en
uitstroombeleid. De verbetermaatregelen (opgenomen in de
controlelijst maatregelen) worden in 2020 uitgevoerd. De
belangrijkste verbetermaatregelen zijn:
Het herzien van het huidige format “checklist veilige zorg”
(de risico inventarisatie)
Het ontwikkelen van een passend format voor het
eindgesprek met cliënten
Gegevens rondom uit- en doorstroom opnemen in de
kwartaalrapportage.
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Instroom WLZ GGZ cliënten
Vanaf 2021 wordt de Wlz weer toegankelijk voor cliënten
met een psychische/psychiatrische stoornis. Dit biedt
een meer langdurig perspectief voor een aantal
beschermd wonen cliënten dat in de huidige situatie een
WMO indicatie heeft. Naast de psychische/psychiatrische
stoornis is de blijvende 24-uurs behoefte aan toezicht en
nabijheid een belangrijk criterium om in te kunnen
stromen.
In 2019 hebben de eerste oriënterende gesprekken met
het CIZ (de indicatiesteller voor de Wlz) plaatsgevonden.
ZDS heeft op dit moment cliënten met een beschermd
wonen indicatie (WMO) in zorg die mogelijk in
aanmerking komen voor de Wlz GGZ. ZDS heeft de
inschatting van het aantal cliënten gedeeld met het CIZ,
de zorgkantoren en de lokale gemeente(n). In overleg
met het CIZ is voor 2020 een planning gemaakt voor het
gefaseerd indienen van de aanvragen Wlz GGZ. De
aanvragen worden in samenwerking met de cliënt, diens
netwerk en een gedragswetenschapper/GZ psycholoog
van ZDS uitgevoerd. De instroom Wlz GGZ is voor ZDS
een speerpunt in 2020.

Procesinrichting voor de doelgroep jeugd
ZDS heeft een overeenkomst met Sociaal Domein Fryslan
(SDF) voor het provinciaal breed leveren van zorg binnen de
specialistische jeugdhulp (Jeugdwet). Vanaf 2018 is sprake van
een toename aan instroom van jeugdige cliënten. De zorg voor
deze
doelgroep
is
ontwikkelingsgericht
en
wordt
resultaatgestuurd. Dit vraagt een andere denk- en werkwijze
welke in 2019 volop in ontwikkeling is geweest. In 2019 is het
gehele zorgproces voor deze specifieke doelgroep in kaart
gebracht en herzien. In de bijgevoegde afbeelding zijn de
huidige processtappen schematisch weergegeven. Daarnaast
zijn de taken en verantwoordelijkheden bij iedere processtap in
kaart gebracht met behulp van een RACI matrix (beschreven in
het hoofdstuk interne en externe ontwikkelingen). Het in kaart
brengen en optimaliseren van zorgprocessen binnen andere
organisatieonderdelen staan gepland voor 2020.
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Veiligheid
Veilig werken, wonen en leven blijven belangrijke
aandachtspunten binnen ZDS. ZDS werkt met risico
inventarisaties om de risico’s op cliëntniveau maar ook
op organisatieniveau om tijdig te kunnen inschatten en
hierop te anticiperen. Natuurlijk gaat niet altijd alles
zoals verwacht. Deze incidenten worden bijgehouden en
indien nodig wordt het effect van de maatregelen
gevolgd.

Checklist veilige zorg.
In 2018 is de Checklist veilige zorg ontwikkeld om risico’s
vooraf beter in te kunnen schatten. Deze checklist vraagt
op een cliëntvriendelijkere manier naar de risico’s op alle
leefgebieden. De Checklist veilige zorg is nog onvoldoende
geïntegreerd. Er worden wel risico inventarisaties
afgenomen maar nog op de oude manier. In 2020 wordt
opnieuw bekeken welke manier van uitvragen het meest
wenselijk is voor cliënten en medewerkers.

2019

Veilig melden incidenten
In 2019 hebben zich 83 incidenten voorgedaan. Het aantal
agressie gerelateerde meldingen is hoog. Daarom hebben alle
medewerkers een emotie regulatie training gevolgd. Doel van de
training is medewerkers meer handvatten geven zodat zij beter
om kunnen gaan met agressie gerelateerde situaties.
Opvallend in de cijfers is een afname van het aantal meldingen in
het derde kwartaal. Dit kan het gevolg zijn van de overstap naar
het nieuwe elektronisch cliënt dossier (ECD). In het vierde
kwartaal is het melden van incidenten weer onder de aandacht
gebracht en is de mogelijkheid om in het ECD te melden
vergemakkelijkt. Het aantal meldingen in kwartaal 4 van 2019 is
weer in lijn met de eerste twee kwartalen.
Het monitoren van meldingen huiselijk geweld en
kindermishandeling is in 2019 aan de kwartaalrapportage
toegevoegd. Stakeholders vragen hierom tijdens de jaarlijkse
kwaliteitsuitvraag. Dit werd voorheen niet centraal bijgehouden.
In het elektronisch cliënt dossier is een formulier ontwikkeld om
de meldcode te kunnen volgen.

JAN

(2) Medicatie
(2) Grensoverschrijdend gedrag -> mw
(8) Verbale agressie -> mw
(3) Grensoverschrijdend gedrag -> cliënt

Q1

Grensoverschrijdend gedrag -> mw (2)
Verbale agressie -> mw (3)
Agressie cliënt-cliënt (3)

Kwartaal 1

(2) Vernieling
(1) Zelfverwonding

Incidenten: 23

(1) Suïcide

Klachten: 0

(1) Brandveiligheid

Calamiteiten: 0

(3) Overig

Agressie cliënt -> extern (1)
Vernieling (4)
Suïcide (1)
Seksueel overschrijdend gedrag (2)
Overig (7)

Kwartaal 2
Incidenten: 23

Q2

Klachten: 0
Calamiteiten: 0
(1) Arbo
(1) Overlast
Medicatie (3)
Overlast (2)

Q3

Grensoverschrijdend gedrag -> mw (3)
Verbale agressie -> mw (6)
Agressie cliënt - cliënt (2)
Agressie cliënt -> extern (1)

Kwartaal 3

(2) Verbale agressie -> mw

Incidenten: 9

(1) Agressie cliënt -> extern

Klachten: 0

(1) Vernieling

Calamiteiten: 0

(1) Suïcide

(3) Agressie cliënt - cliënt

(1) Overig

Vernieling (3)
Drugsgebruik (1)
Suïcide (2)
Overig (5)

Kwartaal 4
Incidenten: 28

Q4

Klachten: 1
Calamiteiten: 0
mw = medewerker
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Getroffen maatregelen n.a.v. de incidentmeldingen
De meeste incidenten vragen om cliënt inhoudelijke
afstemming of wijziging. Het crisisbeleid is opnieuw
herzien en zoomt nog meer in op de verantwoordelijkheid
per medewerker in een crisissituatie. Ook de definitie van
een crisis is specifieker omschreven. Hierop aansluitend is
de achterwacht (24 uurs telefonische bereikbaarheid voor
alle medewerkers) ondergebracht bij het management, de
teamcoördinatoren en de gedragswetenschappers.
Achterwacht
De achterwacht is onmisbaar voor de woonlocaties en
binnen de ambulante teams. Naast dat het een vereiste is
vanuit een aantal stakeholders vindt ZDS het van belang
dat medewerkers zich veilig voelen en kunnen terugvallen
op de achterwacht tijdens onvoorziene situaties. Een
achterwacht is een telefonische 24 uurs dienst waarbij
vooral de bereikbaarheid tussen 17.00 uur en 9.00 uur
belangrijk is. ZDS heeft veel aandacht besteed aan de
preventieve kant en daaraan onderliggend het crisisbeleid
herzien en aangepast. In dit herziene beleid wordt onder
andere aandacht besteed aan het signaleringsplan wat bij
kan dragen aan het vroegtijdig de-escaleren van situaties.
Ook is er een duidelijke procedure waarin de medewerker
kan zien wat te doen als een situatie anders verloopt dan
voorspelt. Medewerkers pakken dit erg goed op en het
aantal keren dat de achterwacht wordt geraadpleegd is
aanzienlijk minder geworden. “Dit neemt niet weg dat we
gewoon doorgaan met het bieden van achterwacht want
onvoorziene situaties laten zich niet voorspellen.”
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 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 calamiteitenprocedure. In 2019 hebben geen
calamiteiten plaatsgevonden.

Medicatieveiligheid
In 2019 hebben 28 medewerkers van de woonlocaties de
basistraining medicijngebruik binnen de gehandicaptenzorg
afgerond. Alle woonlocaties werken volgens de veilige
principes van de medicatieveiligheid. In 2019 is de projectfase
van de medicatieveiligheid afgerond. De werkwijze is
geïntegreerd binnen alle locaties, waarbij op iedere locatie een
aandachtsfunctionaris is aangesteld. Het blijft belangrijk dit
onderwerp actueel te houden. Nieuwe medewerkers moeten de
werkwijze ook goed hanteren. Halfjaarlijks komen de
aandachtsfunctionarissen per locatie bij elkaar en wordt er
geëvalueerd.
Weerbaarheid medewerkers
Naar aanleiding van het hoge aantal agressie gerelateerde
incidenten is een organisatie brede training aangeboden.
Vrijwel alle medewerkers hebben deze training succesvol
afgerond. De reacties op de training zijn positief. Medewerkers
zijn tevreden over de kwaliteit en de duur van de training.
Ondanks dat de groepen gedeeltelijk gemengd waren (niet
iedereen zat bij collega’s van haar/zijn eigen team) was het
gevoel van onderlinge veiligheid groot. De training is afgerond
met een feedbackmoment. Hieruit kwam naar voren dat
medewerkers graag nog meer met een acteur hadden willen
oefenen. Daarnaast is benoemd dat de medewerkers het voor
een stuk extra verdieping en hoger rendement in leren prettig
zouden vinden om het vervolg op de cursus binnen het eigen
team te volgen.
Het doel is om in 2020 de aangeleerde vaardigheden binnen de
teams te herhalen en te oefenen met acteurs aan de hand van
ingebrachte casuïstiek.

22

CLIËNTERVARINGEN

Bouwsteen 2

Cliëntervaringen
In 2018 hebben we een uitgebreid cliëntervaringsonderzoek
uitgevoerd. Deze ervaring heeft ons geleerd dat het moeilijk
is om een goede vragenlijst te ontwikkelen, alle cliënten te
bereiken en daadwerkelijk bruikbare informatie te verkrijgen.
De cliëntenraad heeft in 2019 meegedacht over het vervolg.
Zij zien graag een andere vorm van uitvragen, bijvoorbeeld in
de vorm van een gesprek. In 2020 gaat ZDS in samenwerking
met de cliëntenraad aan de slag met het vormgeven van een
passend cliëntervaringsonderzoek. In 2019 is op individueel
niveau aandacht besteed aan de cliënttevredenheid. Het
uitvragen van de tevredenheid vormt een vast onderdeel
binnen de halfjaarlijkse evaluatie van het Zorgplan.

Verbetermaatregelen 2019
De belangrijkste uitkomst van het CTO van 2018 was
de behoefte aan verbetering van de interne
communicatie. Om deze communicatie te verbeteren
is het implementeren van het Elektronisch client
dossier opgestart. De overlegstructuren binnen de
organisatie
zijn
gewijzigd
om
zo
de
informatievoorziening naar medewerkers en cliënten
te verbeteren. Een nieuwsbrief structureel versturen
is een doel voor 2020.

Cliëntervaringsonderzoek gekoppeld aan het Zorgplan
In 2019 zijn we gestart met de implementatie van het
elektronisch cliënt dossier, QIC. Het Zorgplan is
geïntegreerd in het cliëntdossier in QIC en daarnaast is
in dit dossier een digitaal invulbaar formulier ontwikkeld
waarin de cliënttevredenheid wordt uitgevraagd. De
tevredenheid wordt iedere 6 maanden - tijdens de
evaluatie van het Zorgplan besproken. In 2019 zijn
totaal 44 cliëntervaringsformulieren digitaal ingevuld.
Dit is afgezet naast het aantal cliënten in zorg (272). De
respons was laag. Doel voor 2020 is dan ook om te
onderzoeken waar deze lage respons vandaan komt en
op welke manieren de respons kan worden verhoogd.
In het formulier worden de volgende vragen gesteld:

7,9

Mijn begeleider(s) neemt/nemen mij serieus en
behandelt/behandelen mij met respect
Mijn begeleider houdt/houden zich aan de gemaakte

Cliënttevredenheid

afspraken
Mijn begeleider(s) is/zijn goed bereikbaar
Ik ben tevreden over mijn begeleider(s)
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Cliënttevredenheidsonderzoek
16

Respondenten

Rapportcijfer ZDS

44

respondenten
28

10
Ambulant (63.64%)

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cijfer
Ambulant

Wonen

Algemeen

Ja

Nee

Soms

Mijn begeleider neemt mij serieus en behandelt
mij met respect

41

1

2

Mijn begeleider houdt zich aan de gemaakte
afspraken

38

1

5

Mijn begeleider is goed bereikbaar

35

0

9

Ik ben tevreden over mijn begeleider

41

1

2
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Wonen (36.36%)

Medezeggenschap cliënten
De cliëntenraad bestaat uit 6 leden die allen een
locatie vertegenwoordigen. Het afgelopen jaar heeft de
cliëntenraad een enorme ontwikkeling doorgemaakt
als het gaat om het positioneren binnen de organisatie.
Het doel van de cliëntenraad is “de belangen te
behartigen van alle cliënten, ervaringskennis te delen
en de organisatie daarop te toetsen”. De cliëntenraad is
in 2019 aangesloten bij de RVC, het MT en er zijn
vanuit de directie meerdere adviezen aan de
cliëntenraad gevraagd om tot passende besluiten te
komen.
De cliëntenraad is in 2019 begeleid door een ambulant
begeleider. Hoewel de cliëntenraad steeds meer
zelfsturend wordt, geeft de cliëntenraad aan nog wel
graag een cliëntenraad begeleider te willen raadplegen
die ondersteuning biedt.
De cliëntenraad bestaat alleen uit cliënten die zorg van
ZDS ontvangen. De wens van de cliëntenraad is er wel
om ook verwanten aan de cliëntenraad te laten
deelnemen.
Onderwerpen in 2019:
Rookbeleid
Twee nieuwe leden geïntroduceerd
Procedures bespreken
Kwaliteitskader verslag 2018 controleren en
feedback geven
Gesprek met de RVC en doelen bespreken voor
2020

Klachten
Het binnenkomen van klachten is niet altijd
prettig, maar ze zijn wel nuttig omdat ze
laten zien waar wij als zorgorganisatie aan
moeten werken. Daarom hechten we veel
waarde
aan
een
heldere
interne
klachtenprocedure. Daarnaast is ZDS
aangesloten bij Klachten Portaal Zorg (KPZ).
In 2019 is 1 klacht binnengekomen bij de
KPZ. De inhoud van de klacht was onvrede
over de intake procedure van ZDS. N.a.v. de
klacht is een aanpassing gemaakt in de
intake procedure. De klacht is naar
tevredenheid van beide partijen opgelost.
Het aantal binnengekomen klachten is
opvallend laag en geeft aan dat er in onze
klachtenprocedure iets niet goed gaat als het
gaat om het inventariseren van klachten.
Eind 2019 heeft de afdeling kwaliteit een
plan gemaakt om actiever te participeren als
het gaat om klachten om deze zo beter te
kunnen monitoren. Klachten geven veel
informatie over de kwaliteit van de zorg en
die moeten centraal worden gemonitord. Ook
vindt ZDS het belangrijk dat klachten serieus
worden genomen en op een zo goed
mogelijke manier worden afgehandeld.

Een overzicht van de belangrijkste taken van de
cliëntenraad
Betrokken bij de aanname van nieuwe
medewerkers;
2x per jaar afstemming met de directie over de
strategie en het kwaliteitskaderverslag;
Bewonersvergaderingen bijwonen ( 4x per jaar) en
advies uitbrengen aan de directie;
1x per jaar toezichthouders overleg, RVCcliëntenraad;
aanwezig zijn bij monitoring gesprekken van het
zorgkantoor;
aanwezig zijn bij de externe audit (minimaal 1x per 3
jaar);
meedenken
in
vraagformulering
van
cliënttevredenheid.

“Wij willen de zorg
waarborgen vanuit het
oogpunt van de cliënt. En de
organisatie erop wijzen wat
goede zorg is en toezien of dit
op de juiste manier geboden
wordt”
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Na zorgvuldig onderzoek op het gebied van de wet- en
regelgeving en mogelijkheden rondom medezeggenschap
heeft een afvaardiging van collega’s en de directie ervoor
gekozen om medezeggenschap vorm te geven door middel
van personeelsbijeenkomsten. De personeelsbijeenkomst is
een bijeenkomst in werktijd van de werkgever voor alle
collega’s. In deze bijeenkomst gaat de werkgever in gesprek
over belangrijke ontwikkelingen binnen ZDS. Ook vraagt de
werkgever advies over beslissingen die gevolgen voor de
collega’s kunnen hebben. Iedere deelnemer kan zijn
standpunten naar voren brengen en mag voorstellen doen.
Alle zaken die de organisatie betreffen zijn bespreekbaar in
de personeelsbijeenkomst.
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Zelfreflectie in
teams

Medewerkerstevredenheid
Vanwege de overige (omvangrijke) thema’s - waaronder de
implementatie van QIC en Aysist, maar ook het invoeren van
de jaarurensystematiek en het herzien van het functiegebouw
- bleek het niet haalbaar om in 2019 een MTO uit te voeren.
We vinden het belangrijk om hier voldoende tijd en energie in
te steken zodat het onderzoek bruikbare input voor het
bestuur en de organisatie gaat opleveren. Het uitvoeren van
het MTO is doorgeschoven naar 2020.

In 2019 is zelfreflectie doorlopend onder de aandacht
geweest. Het belangrijkste doel hiervan is medewerkers
bewust maken van het eigen handelen. Hiervoor is
geïnvesteerd in het opzetten van intervisiebijeenkomsten en deskundigheidsbevordering.
In dit hoofdstuk komen onder andere de
scholing, de ontwikkelingen op het
medewerker
medezeggenschap,
tevredenheid, “kijkjes in de keuken”
opendagen aan de orde.

onderwerpen
gebied van
medewerker
en (interne)

Intervisie
Reflectie en professionalisering van het eigen handelen zijn
voor ZDS belangrijke thema’s. Eind 2018 is besloten om
organisatiebreed intervisiebijeenkomsten te organiseren. In
2019
zijn
binnen
het
Team
behandeling,
de
teamcoördinatoren en het Managementteam de eerste
intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Binnen ieder team
zijn de eerste intervisiesessies begeleid door een externe
deskundige
en
wordt
volgens
een
erkende
intervisiemethodiek gewerkt. In 2020 staat het opstarten van
de intervisiebijeenkomsten voor de ambulante teams,
de woonteams en het team dagbesteding gepland. Binnen
ieder team wordt één team lid extern (door Derks trainingen)
opgeleid om intervisiebijeenkomsten te begeleiden.

Scholing en deskundigheidsbevordering
ZDS werkt jaarlijks met een scholingsbeleid waarbij een
daarvoor vastgesteld budget verdeeld wordt over de
locaties. In 2019 is veel aandacht geweest voor scholing
en deskundigheidsbevordering.
In de volgende aandachtsgebieden zijn diploma’s en/of
certificaten behaald:
1 medewerker Arbeidspsychologie;
2 medewerkers Middle Management;
1 medewerkers Bedrijfskunde;
1 medewerker Kwaliteitsmanagement;
2 medewerkers IAG opleiding;
1 medewerker Cognitieve gedragstherapie;
1 medewerker Leefstijlcoach;
1 medewerker Master Social Work;
28 medewerkers Basistraining omgaan met medicatie;
57 medewerkers Basistraining omgaan met agressie.

Kijkjes in de keuken
“Leren van elkaar” wordt binnen ZDS als een waardevol
aspect ervaren. In 2020 is een start gemaakt met de
uitwisseling (“kijkjes in de keuken”) tussen de verschillende
teams. Binnen ieder team wordt een onderverdeling in
aandachtsgebieden gemaakt. Denk hierbij aan kas, rooster,
medicatie etc. Op basis van deze concrete onderwerpen vindt
uitwisseling tussen de teams plaats. In 2020 willen we dit
verder uitbouwen door collega’s van de woonteams periodiek
op een andere locatie te laten meedraaien. De nieuwe
roosterfunctionaliteit (Aysist) biedt ondersteuning bij het
uitwisselen van diensten.

Procedure Medezeggenschap
De afgelopen jaren is het aantal medewerkers in dienst
sterk toegenomen. Het onderwerp medezeggenschap is
dan ook meerdere malen onderwerp van gesprek geweest.
ZDS streeft naar het bieden van maatwerk en denken in
mogelijkheden, zowel voor cliënten als ook voor collega's.
Daarom
is
gestart
met
de
projectgroep
“medezeggenschap” met als hoofddoel het vormgeven
aan een vorm van medezeggenschap die voor de
medewerkers en de organisatie passend is. Van alle
locaties zijn medewerkers vertegenwoordigd.

Ook extern vindt uitwisseling plaats. Op het gebied van
kwaliteitszorg heeft periodiek overleg plaats gevonden met
de
kwaliteitsadviseur
van
collega
zorgaanbieder
Comfortzorg. Deze uitwisseling vond afwisselend op een
locatie van ZDS en een locatie van Comfortzorg plaats.
Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn o.a. ISO 9001
certificering, interne audits en een documentbeheersysteem.
Eind 2020 heeft een kennismakingsgesprek tussen de HR
adviseur van ZDS en de HR adviseur van collega
zorgaanbieder ‘t Zuiderstee plaats gevonden. Ook op dit
specifieke terrein gaan we in 2020 vaker bij elkaar in de
keuken kijken.
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“Betrokken, transparant en vindingrijk, dat is waar ZDS voor staat.
De stem van iedere collega telt. Samen staan we Sterk.
De vorm van medezeggenschap dient praktisch uitvoerbaar te zijn, waarbij de dialoog
tussen bestuur en collega’s centraal staat en waarin alle disciplines worden
vertegenwoordigd. “

Ambulant team middelengebruik
De verslavingsproblematiek binnen de doelgroep neemt toe.
Daarom
is
in
2019
het
project
Drugs
en
verslavingsproblematiek gestart. Het doel van dit project is
het uitbreiden van het zorgaanbod rondom cliënten met een
licht verstandelijke beperking binnen ZDS. Maar daarnaast is
ook het doel een cultuurverandering rondom drugs- en
verslavingsproblematiek bij zorgprofessionals/begeleiders
te creëren.

Cliënt – ‘’Dit is de manier waarop ik benaderd wil
worden, ik ben blij dat ik andere cliënten hiermee kan
helpen. Want ik heb zelf een hele andere ervaring’’.
In 2020 worden medewerkers geworven voor een team
dat zich speciaal richt op verslavingsproblematiek en
middelengebruik.
Open huis
Het doel binnen de organisatie is dat alle locaties ieder
jaar hun deuren openen voor iedereen die belangstelling
heeft om een kijkje te komen nemen. Het openen van de
deuren biedt betrokkenen de mogelijkheid om nader
kennis te maken en te verbinden. De open dag op de
Lindeboom was een groot succes. Collega’s van andere
teams en geïnteresseerde buurtbewoners kwamen een
kijkje nemen. Maar ook familie en verwanten van cliënten
en medewerkers.

In samenwerking met een groep cliënten, de ‘’denktankers’’,
heeft ZDS een module ontwikkeld die gericht op omgang
met verslavingsproblematiek. De cliënten in de “denktank”
hebben allemaal een verleden met middelengebruik en/of
verslavingsproblematiek. De module heeft vorm gekregen
op basis van een aantal onderwerpen dat zowel in
bijeenkomsten in groepsverband als individueel kunnen
worden aangeboden. Cliënten hebben hier nieuwe taal aan
gegeven waardoor de module beter aansluit bij de
belevingswereld van de cliënt. De bijeenkomsten dragen bij
aan het schrijven van ‘het gouden plan’ ofwel
terugvalpreventie plan.

“Het was fijn om op een positieve manier met cliënten
en hun familieleden samen een leuke dag te ervaren”

Hier wordt duidelijk in beeld gebracht wat een cliënt nodig
heeft in het kader van zijn/haar drugs- en
verslavingsproblematiek. Daarnaast is in 2019 een
samenwerking met externe instellingen waaronder VNN
verkend.
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Externe visitatie
ZDS hecht waarde aan kwalitatief goede zorg.
Investeren in kwaliteitszorg vormde de afgelopen jaren
een belangrijk speerpunt in de organisatiestrategie.
ZDS is hierbij van mening dat je veel kan leren van
andere organisaties, onder andere via externe visitatie.
Bij deze vorm van visitatie staat een kritische en
opbouwende reflectie centraal. Het belangrijkste doel
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 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 aanbestedings-procedures. Vanuit
deze verantwoordelijkheid is de externe visitatie
neergelegd bij de directie.
In dit hoofdstuk worden de manier waarop de visitatie is
vormgegeven en de belangrijkste resultaten, inzichten
en adviezen beschreven. We sluiten af met een korte
vooruitblik op 2020.
Visitatie
In 2018 heeft ZDS een externe visitatie op bestuurlijk
niveau, belegd. De bijeenkomsten zijn als zinvol en
inzichtgevend ervaren. Voor 2019 heeft ZDS zich als
doel gesteld om de visitatie meer zorginhoudelijk (vanuit
het cliëntperspectief) vorm te geven. De bestuurder
heeft hiervoor in samenwerking met twee collega
zorgaanbieders, Stichting Zorg op Maat (ZOM) en ’t
Zuiderstee, een visitatiecommissie samengesteld,
bestaande uit de onderstaande personen.
Lea van der Kooi, coördinator Stichting Zorg op Maat
Carla Bos, coördinator Stichting Zorg op Maat
Leffert Nicolai, teamcoach ambulant ’t Zuider Stee
Thyrsa Goeree, functionaris kwaliteit en zorglogistiek
’t Zuider Stee
Thamara de Clerck, functionaris kwaliteit en
zorglogistiek ’t Zuider Stee
Larisa Groenhof, manager zorg Zorggroep de
Stellingwerven
Hedwig Postma, coördinator stafbureau Zorggroep
de Stellingwerven
Zowel ’t Zuiderstee als ZOM hebben in 2019 voor het
eerst deelgenomen aan een externe visitatieronde.
Tijdens de eerste bijeenkomst in juni 2019 zijn we
gestart met een uitgebreide voorstelronde en het
uitwisselen van de wederzijdse verwachtingen rondom
externe visitatie.

Leffert noemt hierbij: “Ik hoop dat deze bijeenkomsten
bijdragen aan het uitwisselen van kennis en ervaring”.
In de eerste bijeenkomst hebben we met elkaar
gebrainstormd
over
onderwerpen
voor
de
visitatiebijeenkomsten en hierbij een planning voor vier
visitatiebijeenkomsten opgesteld. De locatie van de
bijeenkomsten rouleert tussen ZOM, ’t Zuiderstee en ZDS.
Larisa: “Een kijkje in de keuken op locatie van een andere
aanbieder levert altijd nieuwe inzichten op”.
Bevindingen en inzichten
Tijdens de bijeenkomsten hebben we diverse, uiteenlopende
thema’s aan de orde gesteld. Hieronder staat per besproken
thema een overzicht van de belangrijkste bevindingen en
inzichten voor ZDS vermeld.
Cliënttevredenheid
De cliënttevredenheid is binnen alle drie de organisaties een
actueel thema. ZOM en ’t Zuiderstee maken beiden gebruik
van een instrument uit de Waaier, getoetst door de VGN
(Overzicht Instrumenten Waaier 2018 – 2019). Lea: “Bij ZOM is
het bespreken van de tevredenheid een doorlopend
aandachtsgebied”. ZOM maakt gebruik van het instrument
“dit vind ik ervan”, waarbij op basis van 11 levensgebieden de
tevredenheid in een jaarlijkse cyclus wordt besproken. ZDS
heeft in 2019 het bespreken en meten van de
cliënttevredenheid geïntegreerd in het ECD. Het herzien van
de vragen in de cliënttevredenheid en het borgen van het
periodiek bespreken van de tevredenheid is een
aandachtspunt voor de komende periode.
Cliëntenraad
ZOM, ’t Zuider Stee en ZDS hebben alle drie een actieve
cliëntenraad, die het bestuur gevraagd en ongevraagd
adviezen geeft. Hedwig benoemt: “Vanuit ervaringen met
andere organisaties mogen we ontzettend blijzijn met onze
cliëntenraden, zij vormen een waardvolle aanvulling ”.
Een concreet voorbeeld waar ZDS in 2020 mee aan de slag
wil gaan, is het betrekken van de cliëntenraad bij het opstellen
van het jaarlijkse kwaliteitskaderverslag.
Kwaliteit en certificering
Tijdens de tweede en de vierde bijeenkomst hebben we
ervaringen
uitgewisseld
op
het
gebied
van
kwaliteitsmanagementsystemen en certificering. Alle drie
hebben we een ander kwaliteitskeurmerk. Voor iedereen
wordt de basis gevormd door de Plan Do Check Act (PDCA). In
de praktijk ervaren we dat het met name een uitdaging is om
de Check en de Act goed vorm te geven. ’t Zuiderstee heeft in
2019 de overstap gemaakt naar het keurmerk Prezo. Leffert:
“bij Prezo gaat het om vonken in plaats van vinken. De auditor
komt op de werkvloer en loopt meerdere dagdelen mee.”
Larisa: “Mooi om te horen dat bij Prezo wordt gekeken naar
hoe je de dingen doet in plaats van hoe het moet”.
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Korte vooruitblik 2020

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Leffert: “in 2018 is rondom de wijziging in de
privacywetgeving veel op onze organisatie afgekomen,
hoe weten we of we zaken goed op orde hebben?”
ZOM en ZDS werken beiden met een privacy
contactpersoon. De privacy contactpersoon is binnen de
organisatie verantwoordelijk voor het privacy statement
en de communicatie richting cliënten en medewerkers.
Daarnaast monitort de contactpersoon actuele
ontwikkelingen op het gebied van privacywet- en
regelgeving.

ZDS heeft de externe visitatiebijeenkomsten met ZOM en ’t
Zuiderstee als waardevol ervaren.
Naast de periodieke bijeenkomsten vindt er regelmatig
tussentijdse afstemming plaats. Tevens is tussen ZOM en ZDS
een samenwerkingsverband ontstaan rondom Wmo cliënten in
de regio Weststellingwerf. Begin 2020 heeft een
kennismaking plaats gevonden tussen de HR adviseur van
ZDS en de HR adviseur van ’t Zuiderstee. Ook op dit gebied
wordt
in
2020
ingezet
op
samenwerking.
De
visitatiebijeenkomsten zullen de komende periode in dezelfde
samenstelling worden voortgezet. ZDS hoopt hierbij op een
stuk extra verdieping.

Ervaringen Elektronisch Cliënt Dossier
ZDS heeft in 2019 een nieuw ECD, QIC,
geïmplementeerd. Hedwig: “de implementatie van QIC
heeft behoorlijk wat gevraagd van de administratieve
maar ook van de zorginhoudelijke collega’s”.
ZOM en ’t Zuiderstee werken beiden met ONS (Nedap).
Thyrza: “ook binnen het Zuiderstee wordt het ECD nog
niet optimaal gebruikt. Het kost tijd om de
functionaliteiten van een nieuw systeem goed te leren
kennen.”
SMART formuleren van doelen en rapporteren
Gekoppeld aan het ECD hebben we met elkaar stil
gestaan bij het Specifiek, Meetbaar, Acceptabel,
Realistisch en Tijdsgebonden formuleren van doelen in
het Zorgplan en rapporteren.
Dit is een actueel thema voor veel organisaties. Het ECD
kan hierin ondersteunend zijn.
Hedwig: “in de periode augustus t/m december 2019
heeft de interne werkgroep SMARTIES een basis bestand
met veel voorkomende, SMART doelen opgesteld”.
De doelen zijn gekoppeld aan de verschillende
levensgebieden. Het bestand met de doelen is
geïntegreerd in het ECD. De begeleiders kunnen de
voorbeeld doelen gebruiken bij het opstellen van een
zorgplan. ZDS wil zich in 2020 verdiepen in de SOAP
(Subjectief, Objectief, Analyse en Plan) methode voor
het rapporteren.
Zelfreflectie in teams
Binnen ZOM en ’t Zuiderstee wordt in de teams gewerkt
met intervisiebijeenkomsten. Carla: “intervisie levert een
belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van je handelen
als professional”
ZDS heeft in 2019 een start gemaakt met
intervisiebijeenkomsten op teamcoördinatoren- en MTniveau. In 2020 starten de intervisiebijeenkomsten
binnen de ambulante, woon-, behandeling- en
dagbesteding teams.
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JEUGD
Vanaf 2018 is sprake van een toename van het aantal
jeugdige cliënten. We hebben ervaren dat deze doelgroep
veelal specifieke deskundigheid vraagt. Om deze redenen is
eind 2018 “Team Jeugd” opgericht. Alle leden van dit team
zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het zorgaanbod
(behandeling en begeleiding) aan cliënten die onder de
Jeugdwet vallen. Het team bestaat uit 10 leden. Alle
medewerkers zijn SKJ geregistreerd en er wordt gewerkt
volgens het Kwaliteitskader Jeugd. Iedere medewerker volgt
een intervisie in een kleine groep.
SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)
Alle medewerkers binnen Team jeugd zijn SKJ
geregistreerd. In 2019 is door de
gedragswetenschapper van ZDS een
praktijkprogramma ontwikkeld om medewerkers
die nog niet SKJ geregistreerd zijn goed in te
werken zodat zij uiteindelijk ook geregistreerd
kunnen worden. Het praktijkprogramma is getoetst
en voldoet aan de accreditatie vereisten.

Meldcode
Alle medewerkers zijn in 2019 geïnformeerd over de
werkwijze rondom de vernieuwde meldcode waarin een
afwegingskader is opgenomen. Om medewerkers beter te
kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van de meldcode
hebben
twee
medewerkers
de
opleiding:
“Aandachtsfunctionaris
Huiselijk
geweld
en
Kindermishandeling” bij het LVAK (Vereniging voor
aandachtsfunctionarissen
huiselijk
geweld
en
kindermishandeling) gevolgd. De aandachtsfunctionarissen
hebben een actieve rol v.w.b. het implementeren en uitvoeren
van de meldcode. In het hele proces kan de medewerker een
beroep doen op de aandachtsfunctionaris.

In 2020 willen de leden van Team Jeugd zich verder
specialiseren. Verdieping in de meldcode maar de
KIES (Kinderen in Echtscheiding Situatie) training
gericht op kinderen die de scheiding van hun
ouders meemaken, staan op het programma. Een
groei van circa 15% is voor 2020 geprognotiseerd.

Aantal cliënten en groeiprognose
Dec 2019

15%

48

42

Jan 2019

48

Jan 2020
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Dec 2020
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Reflectie Raad van
Commissarissen (RVC)
De RVC van Zorggroep de Stellingwerven heeft in de
statuten van deze organisatie vastgelegde
bevoegdheden
en
vormt
een
belangrijke
gesprekspartner voor het bestuur. Zo houdt de RvC
toezicht op het gevoerde beleid van ZDS en de
algemene gang van zaken in de organisatie. De RvC
weegt daarbij de belangen van alle belanghebbenden
binnen en buiten de organisatie tegen elkaar af,
inclusief de voor de organisatie relevante aspecten
van het maatschappelijk ondernemen.

Bijzondere aandachtspunten in 2019 waren het strategisch
document 2019-2020 en de daarin opgenomen
speerpunten, de structuurwijziging van ZDS, de kwaliteit
van de zorgverlening door ZDS en de externe audit
daarvan, de samenwerking met gemeenten/zorgkantoren,
marktontwikkelingen, medezeggenschap in de vorm van
personeelsbijeenkomsten en afstemming met de
cliëntenraad.
Ook zaken zoals de herhuisvesting in Noordwolde, de
oplevering van de groepsruimte in Zandhuizen, privacy
beleid, duurzaamheid, aanbestedingen Wmo-gemeenten,
het aanschaffen van het ECD-systeem/QIC-systeem en
contractbeheer vormden belangrijke onderwerpen van
gesprek.

Alle leden van de RvC zijn onafhankelijk conform de
richtlijnen van de Governancecode Zorg. De
commissarissen hebben ervaring in bestuurlijke,
juridische, financiële, sociaalmaatschappelijke en
academische sectoren.

De discussies binnen de RvC waren doorgaans gebaseerd
op documenten en presentaties van het bestuur, de
controller, de externe registeraccountant en de
organisatieadviseur. Eén van de vergaderingen stond in het
teken van directe afstemming met de cliëntenraad. Een
afvaardiging van de cliëntenraad is aanwezig geweest bij
deze vergadering waarin o.a. uitleg is gegeven over de rol
en werkwijze van de RvC en de cliëntenraad. In 2020 zal
opnieuw directe afstemming tussen de RvC en de
cliëntenraad plaats vinden.

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 2019 ongewijzigd
gebleven. De RvC zal in 2020 worden uitgebreid met
twee commissarissen die met name financiën,
bedrijfseconomie,
human
resources
en
organisatieontwikkeling in hun portefeuille hebben.

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, de ontwikkelingen in de zorgmarkt en de
manier waarop ZDS hierop inspeelt.
Gedurende 2019 zijn er geen vergaderingen gehouden
waarbij een van de leden van de RvC afwezig was.

Verantwoording toezichtrol
De RvC legt in het jaarverslag 2019 in- en extern
verantwoording af over het vervullen van haar
toezichtrol. Dit jaarverslag bevat die elementen die
voorgeschreven zijn in de Governancecode Zorg en haar
eigen huishoudelijk reglement.
Vergaderingen
De RvC heeft in 2019, volgens een vooraf vastgestelde
planning, 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, de WNTnormen, begroting voor 2019, de Governancecode, de
beloningsstructuur voor het bestuur, risicobeheersing en
het beleid.

Vaststelling jaarrekening
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 registeraccountant, MRW
Accountants & Adviseurs, gecontroleerd en voorzien van
een goedkeurende controleverklaring. De AVA heeft
decharge (goedkeuring) verleend aan het bestuur voor het
door haar gevoerde bestuur en aan de RvC voor het daarop
gehouden toezicht.
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Verbeterpunten 2020
Behandeling op de kaart
PR en profilering

Kijkje in de keuken
Uitwisseling tussen de teams
Uitwisseling met collega zorgaanbieders op diverse
organisatieonderdelen

Doelgroep communicatie
Implementatie cliëntportaal

Doorontwikkelen kwartaalrapportages
Vaststellen en monitoren KPI’s
Bespreken kwartaalrapportages binnen de teams

Cliënttevredenheid
Cliënttevredenheidsonderzoek ontwikkelen in samenwerking
met de cliëntenraad

Medewerkerstevredenheid
Medewerkerstevredenheidsonderzoek ontwikkelen in
samenwerking met medezeggenschap
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AFKORTINGEN

Afkortingen
AO/IC
ATC
AVG
BBL
BHV
CGT
CIZ
Digi mv
FTE
GGZ
IAG
IGJ
ISO 90012015
JW
LVB
NBEC
PMT
QIC
RACI
RvC
SKJ
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
Digitaal portaal van CIBG, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Full time equivalent
Geestelijke Gezondheidszorg
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
Responsible Accountable Consulted Informed
Raad van Commissarissen
Stichting Kwaliteitskader Jeugd
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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