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1. Voorwoord van de bestuurder 

Met veel genoegen schrijf ik dit voorwoord voor het tweede Kwaliteitsrapport van Siloah. Het 

rapport is gericht op de Kwaliteit van de zorg voor de cliënt. Hierin telt nadrukkelijk de mening van 

de cliënt.  Evenals het voorgaande jaar is er veel informatie verzameld in de dialoogtafels.  Aan 

deze dialoogtafels namen deel medewerkers, managers zorg, en vertegenwoordigers van de 

(Centrale) Cliëntenraad Ondernemingsraad, Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Het 

rapport laat zien waar Siloah staat. Een mooie organisatie die aan veel cliënten zorg biedt. Het 

laat ook zien dat er verbeterpunten zijn. Ik denk dat we een mooie keuze hebben gemaakt met 

het inrichten van dialoogtafels. Om SAMEN DE ZORG BETER TE MAKEN.  

Siloah onderschrijft van harte de gerichtheid op de zorg voor de cliënt. Het leren en verbeteren 

van de kwaliteit van de zorg is een voortdurend aandachtspunt. Dat de cliënten en hun 

vertegenwoordigers hier tevreden mee zijn blijkt uit de mooie resultaten van het 

Clienttevredenheidsonderzoek. Dit met dank aan de vele bevlogen en betrokken medewerkers, 

die cliëntgerichtheid, zo blijkt uit het medewerker tevredenheidsonderzoek, hoog in het vaandel 

hebben staan.  De cliënt staat centraal, daar gaat het om. De medewerkers zouden graag nog 

meer aandacht willen hebben voor de zorg voor de cliënten. De werkdruk wordt als hoog ervaren. 

Op allerlei manieren proberen wij hierop in te spelen, bijvoorbeeld door met hulp van het ECD 

registraties gemakkelijker te maken. Dit blijft onze aandacht vragen. Wat ook onze aandacht blijft 

vragen is de communicatie.  

Zorg bieden doen we niet alleen. Om ons heen staan vele mantelzorgers en vele vrijwilligers wat 

laat zien dat er een sterke maatschappelijke en kerkelijke betrokkenheid is. Wij zijn bezig met een 

doorontwikkeling van onze meerjarenstrategie voor de jaren 2020 tot 2022. Daarin staat het 

'verbinden' centraal. Verbonden zijn met de cliënt, met jezelf en met de ander met het mooie doel 

om onder goede werkomstandigheden voor de medewerkers goede zorg te kunnen bieden aan 

onze cliënten.  

Ook het delen van de identiteit staat bij de medewerkers centraal zo blijkt uit het medewerker 

tevredenheidsonderzoek. Wat is het mooi om zorg te kunnen bieden waarin de identiteit is 

ingebed, waar doorleefd dienen en delen centraal mag staan.  We hebben veel reden tot 

dankbaarheid.  

Gerda de Pater, lid Raad van Bestuur 

 

1.1. Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 kan de lezer kennismaken met Siloah Gehandicaptenzorg. Hoofdstuk 3 beschrijft 

hoe Siloah in 2018 aan het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg heeft gewerkt en welke resultaten 

en verbeterpunten dit heeft opgeleverd. 

Hoofdstuk 4 gaat over de kwaliteit van het zorgproces rondom de individuele cliënt (Bouwsteen 

1). In hoofdstuk 5 gaat het over het werken aan de verbetering van cliëntervaringen (Bouwsteen 

2). In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de zelfreflectie binnen de teams (Bouwsteen 3).  

Hoofdstuk 7 gaat over de opvolging van (verbeter)acties uit het kwaliteitsrapport 2017. In 

hoofdstuk 8 zijn (verbeter)acties voor 2019 beschreven. Deze acties moeten een plaats krijgen in 

de jaarplannen van gebieden en teams voor 2019.  
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2. Profiel van Siloah 

Siloah Gehandicaptenzorg is een van de twee werkmaatschappijen van het concern Zorggroep 

Sirjon. De tweede werkmaatschappij van dit concern is SVRO (Stichting Voor Reformatorische 

Ouderenzorg). 

Naam rechtspersoon Siloah Stichting Gehandicaptenzorg Gereformeerde 
Gemeenten  

Adres rechtspersoon Gieterijstraat 120 

Postcode 2984 AB 

Plaats Ridderkerk 

Telefoonnummer 088-2754500 

Identificatienummer Kamer van Koophandel 41178753 

Locaties 3 locaties voor Verblijf en Behandeling te Bodegraven, 
Barneveld en Rijssen. 

 15 locaties voor Verblijf 

 4 locaties voor Dagactiviteiten 

 1 Kinder Dag Centrum (KDC)  

 1 Gezinshuis  

E-mail adres info@siloah.nl 

Internetpagina www.siloah.nl 

Omschrijving doelstelling (missie) Siloah biedt wonen, welzijn en zorg aan cliënten vanuit een 
reformatorische mens- en zorgvisie. 

Omschrijving kernactiviteit Het bieden van zorg en ondersteuning aan cliënten met een 
verstandelijke beperking.  

Juridische structuur Stichting 

 

2.1. Organigram van Siloah 

 

mailto:info@siloah.nl
http://www.siloah.nl/
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2.2. Kerngegevens 
Siloah biedt zorg met en zonder behandeling van ZZP1 tot en met ZZP8. Tevens wordt er 

invulling gegeven aan dagbesteding van cliënten. Siloah levert zorg vanuit de WLZ, WMO en 

Jeugdwet, of (indien gewenst door de cliënt) vanuit een PGB. 

Kerngegevens Aantal / bedrag / 

 percentage 

Cliënten  

Aantal unieke cliënten in zorg op 1 januari 2018 559 

Aantal nieuw ingeschreven unieke cliënten in zorg in 2018  40 

Aantal uitgeschreven unieke cliënten in zorg in 2018 23 

Aantal unieke cliënten in zorg op 31 december 2018 573 

(Verhouding naar financieringsstroom: 84% WLZ, 8% Jeugdwet, 8% WMO)  

Aantal cliënten in instelling, op basis van een zorgprofiel, met dagbesteding 191 

Aantal cliënten in instelling, op basis van een zorgprofiel, zonder dagbesteding 133 

Aantal cliënten op basis van VPT 15 

Aantal cliënten op basis van MPT 36 

Aantal cliënten op basis van PGB 121 

Capaciteit  

Aantal beschikbare plaatsen met verblijf 333 

Personeel  

Aantal personeelsleden in loondienst  
(72% cliëntgebonden, 92% WLZ, 7% WMO, 1% Overig) 

744 

Aantal fte personeelsleden in loondienst 333 

Ziekteverzuim 6,5% 

Totaal aantal vacatures op 31 december 2018 10 

Vrijwilligers 1100 

RESULTATEN  

Productie  

Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding 68.091 

Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding 47.652 

Aantal dagdelen dagbesteding 9.985 

Aantal dagen zorg op basis van VPT 5.521 

Omzet Wlz zorg MPT € 737.005  

Opbrengsten  

Totale opbrengsten € 26.271.857   

Waarvan wettelijk budget Wlz exclusief subsidies € 24.233.451  

Waarvan PGB gelden uit Wlz, Zvw en WMO € 1.191.411  

Waarvan budget van Gemeenten inzake Wmo en Jeugdwet € 700.254  

Waarvan overige opbrengsten € 44.958   
 

 

Naast de bovengenoemde personeelsleden in loondienst zijn er ook nog een groot aantal 

mantelzorgers en vrijwilligers die dagelijks meehelpen bij de verzorging en begeleiding van de 

cliënten. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan het helpen bij maaltijden, het wassen en strijken, het 

vervoeren van cliënten, het ondernemen van activiteiten met individuele cliënten, tuinonderhoud 

enzovoort. Met deze ondersteuning maken zij het mogelijk de cliënt ‘centraal te stellen’ binnen de 

Zorggroep. Vrijwilligers van de Zorggroep hebben een vrijwilligersovereenkomst met Siloah. 

Daarnaast overleggen vrijwilligers bij aantreden een verklaring omtrent het gedrag (VOG).  
 

Siloah heeft diverse samenwerkingsrelaties met instellingen voor o.a. behandeling en 

dagbesteding van de cliënten. Partners waar mee samengewerkt wordt zijn: 

- Stichting Natuurbeleving Leidsche Hoeven, te Tricht -  Het Gors te Goes 

- Stichting Adullam te Barneveld    -  Stichting ASVZ, te Rotterdam 

- Stichting De Schutse te Kesteren    -  Sovak te Terheijden 
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- Stichting Cedrah te Capelle aan de IJssel   -  Stichting Syndion te Gorinchem 

- Stichting Ipse de Bruggen te Naaldwijk    -  Vereniging Jeugdhulp Coöperatief 

- Stichting Abrona te Huis ter Heide    -  Stichting Allévo te Goes 

- Zorgboerderij nieuw Toutenburg te Maartensdijk  -  Reijnaerde te Utrecht 

- Stichting Baalderborg Groep te Hardenberg  -  RST Zorgverleners te Barneveld 

Verder is er samenwerking met artsen, orthopedagogen, fysiotherapeuten, etc. 

Siloah heeft inkoopcontracten met de Zorgkantoren van Menzis Twente en Arnhem, VGZ Midden-

Holland en Nijmegen, CZ Zeeland en Zilveren Kruis Achmea Zwolle Flevoland en Rotterdam. Voor 

diverse gemeenten liggen contracten voor het aanbieden van begeleiding of behandeling in het 

kader van WMO en Jeugdwet. 

Op Zorggroep niveau liggen er relaties met andere zorgaanbieders om waar mogelijk gebruik te 

maken van elkaars expertise voor de zorg ondersteunende diensten.  

Siloah heeft een landelijk werkgebied, wat loopt van Rijssen in de provincie Overijssel tot aan 

’s Gravenpolder in Zeeland. Locaties zijn:  

• Barneveld:   Woonlocatie De Bijeberg en Woonlocatie en Dagbestedingscentrum  

Tharah 

• Bodegraven:   Woonlocaties De Akker en De Rank,  

Dagbesteding Dorsvloer en Joostenhof 

• Capelle aan de IJssel: Woonlocaties Sebanja en De Harp 

• Geldermalsen:  Woonlocaties De Rietfluit en Gerdina’s hof  

Dagbestedingscentrum De Leidsche Hoeven 

• Gouda:   Kinderdagcentrum De Mirte 

• ’s Gravenpolder:  Woonlocaties De Rondas, De Boog,  

De Beukelaar (met ouderengroep De Rotsteen)   

• Lieren:   Gezinshuis 

• Moerkapelle:   Woonlocaties De Eersteling, De Zesling en Beth-San,  

Dagbestedingscentrum Beth-San 

• Nunspeet:   Woonlocatie De Klokkenberg 

• Rijssen:   Woonlocatie De Burcht en Dagbestedingscentrum De Molenhoek,  

Dagbesteding De Firma, Zorgboerderij De Borkeld, 

• Tholen:   Woonlocatie De Klimroos 

• Urk:    Woonlocatie De Thuishaven 

2.3. Bestuur, toezicht en medezeggenschap 
Siloah is lid van de brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. De 

brancheorganisaties in de zorg hebben samen regels opgesteld voor goed bestuur en toezicht. 

Deze regels zijn vastgelegd in de Governancecode Zorg 2017. Het bestuur en toezicht van de 

Zorggroep functioneert volgens de regels van de Governancecode Zorg 2017 en de Wet Toelating 

Zorginstellingen (WTZi).  

De zorggroep werkt met het bestuursmodel waarbij de Raad van Bestuur eindverantwoordelijk is 

en waar een Raad van Toezicht functioneert als een toezichthoudend orgaan. De Raad van 

Bestuur bestaat uit twee leden en de Raad van Toezicht uit vijf leden. De bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de 

statuten van Zorggroep Sirjon en de statuten van Siloah en SVRO. Verder heeft Zorggroep Sirjon 

een reglement Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Beide zijn gepubliceerd op de website 

van de werkmaatschappijen. Er is in 2017 een aanpassing gedaan aan de reglementen zodat deze 

aansluiten op het Governancecode Zorg 2017.  
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De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een meerjarig strategisch beleid. 

In vergaderingen van de Raad van Toezicht kan zij invulling geven aan de strategische koers die 

dient als input voor het meerjarig strategisch beleid. Het meerjarig strategisch beleid wordt door de 

Raad van Toezicht goedgekeurd. Jaarlijks worden door het Strategisch Team de aandachtspunten 

vastgesteld die voor dat jaar van belang zijn. Op basis daarvan worden jaarplannen opgesteld. De 

vastlegging van de realisatie van de jaarplannen dienen onder andere als stuurelement voor de 

Raad van Toezicht om te beoordelen of de organisatie de prestaties levert die in het strategisch 

plan zijn verwoord. De realisatie van het jaarplan van de zorggroep is een jaarlijks 

gespreksonderwerp in de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht. 

Binnen de Zorggroep wordt gewerkt met beheersing- en controlesystemen. Risico’s worden 

periodiek geïnventariseerd, zowel op strategisch niveau als op het niveau van de primaire 

processen, de ondersteunende en bestuurlijke processen in de organisatie. Mede op basis van 

deze werkwijze heeft risicomanagement een plaats gekregen binnen de Zorggroep en gebruikt de 

Raad van Bestuur deze risico’s om invulling te geven aan de sturing van de organisatie. De Raad 

van Toezicht ziet toe op een juiste uitvoering van dit risicobeleid. Dit wordt gedaan vanuit de 

commissie Kwaliteit & Veiligheid die onder de Raad van Toezicht ressorteert. In deze commissie 

zitten twee leden van de Raad van Toezicht, lid Raad van Bestuur en de Manager Kwaliteit en 

Beleid, die vanuit de ondersteunende diensten invulling geeft aan het risicobeleid.  

Binnen de Zorggroep zijn de volgende medezeggenschapsorganen: 

− Lokale Cliëntenraden 

− Centrale Cliëntenraden 

− Ondernemingsraad 

 

2.4. Missie, Visie en strategisch beleid 
2.4.1. Grondslag, missie en visie 

Grondslag  

Zorggroep Sirjon hanteert als grondslag de Heilige Schrift als onfeilbaar Woord van God en daarop 

gegrond de drie Formulieren van Enigheid.  

Missie (geeft antwoord op de vraag naar waarom Zorggroep Sirjon bestaat) 

Zorggroep Sirjon biedt cliënten lokaal verankerd zorg, welzijn en wonen vanuit een reformatorische 

mens- en zorgvisie.  

Visie (gaat in op hoe Zorggroep Sirjon wil zijn: hoe de missie tot uiting komt) 

De visie is gebaseerd op het Bijbelse gebod ‘God lief te hebben boven alles en de naaste als 

zichzelf’. Ieder mens is een uniek schepsel van God met eigen mogelijkheden en beperkingen. 

Deze visie doortrekt de gehele zorggroep en komt tot uiting in ons identiteitsbewijs ‘Het leven 

delen’. Twee kernwaarden geven hier richting en invulling aan:  

Doorleefd dienen en Doorleefd delen  

Dat betekent dat wij…  

− Oprecht aandacht hebben voor de cliënt, de cliënt zien en respecteren zoals hij of zij is.  

− Professioneel reageren op datgene wat de cliënt aangeeft. En doen wat de ander werkelijk 

helpt, zoals de barmhartige Samaritaan dat deed (Lukas 10: 25-37).  

− Relationeel gericht zijn, betrokken bij de cliënten met zijn of haar netwerk, de medewerkers 

en de organisatie: we zijn er met en voor de ander.  

− Over onze eigen grenzen kijken en aansluiten bij het leven, het verhaal en de persoon van 

de ander en leren van elkaars mogelijkheden, kennis of ervaring. 
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2.4.2. Mens – en Zorgvisie 

De kernwaarden uit de visie ontvouwen zich verder in een mensvisie en zorgvisie.  

De mensvisie bepaalt hoe de cliënten bejegend worden. 

Ieder mens is een uniek schepsel van God met eigen mogelijkheden en beperkingen, een eenheid 

van lichaam en geest met eigen sociale en emotionele relaties. Geschapen om tot Gods eer te 

leven. God, die in Christus door ons gekend moet worden, opdat ons leven weer tot Zijn doel komt. 

In onze gebrokenheid geeft Hij perspectief. Daarom treden we elkaar met liefde, respect en 

betrokkenheid tegemoet, op basis van gelijkwaardigheid. 
 

De zorgvisie beschrijft hoe de zorg- en dienstverlening gestalte krijgt. 

Vanuit de visie biedt Zorggroep Sirjon identiteitsgebonden en kwalitatief goede zorg- en 

dienstverlening die bijdraagt aan het welbevinden van de cliënt: 

• De cliënt wordt bejegend als een persoon met eigen wensen en behoeften ten aanzien van 

zelfstandigheid, zelfredzaamheid en eigenheid. Daar sluiten wij bij aan. 

• De cliënt wordt uitgenodigd om de eigen mogelijkheden te ontwikkelen, te benutten of te 

onderhouden en ook zelf dienstbaar te zijn. Om zo de cliënt tot zijn recht te laten komen, 

in zijn kracht te zetten en zijn welzijn te bevorderen. Zodat de cliënt een zo gewoon mogelijk 

leven kan leiden. 

• Zelf keuzes maken hoort daarbij. Dat betekent voor ons: altijd aan de cliënt vragen wat 

hij of zij wil en daarnaar luisteren. Dat biedt perspectief. Het Woord van God is daarbij 

ons richtsnoer. 

• Vanuit oprechte aandacht voor de cliënt wordt voortdurend, samen met de cliënt en het 

netwerk van mensen dat om hem of haar heen staat, gezocht naar wat het beste is. De 

professionele zorg en begeleiding aan de cliënt is aanvullend op of ondersteunend aan 

het netwerk van de cliënt. 

• De sfeer binnen de zorg en begeleiding komt overeen met de voor de cliënt vertrouwde 

leefsfeer. Vanwege de identiteit is er in de zorg en begeleiding extra aandacht voor 

levensvragen en het geestelijk welzijn van de cliënt. 

• We hebben oog voor de gemeenschap waarin de cliënt zich beweegt. We stimuleren en 

ondersteunen zowel de gemeenschap als de cliënt om voor elkaar van betekenis te 

zijn: de gemeenschap voor de cliënt en de cliënt voor de gemeenschap. 

• De innovatieve en technische ontwikkelingen voor de zorg en de begeleiding worden gevolgd. 

We zien kansen om met deze ontwikkelingen het welbevinden van cliënten te 

kunnen bevorderen of de doelmatigheid te kunnen vergroten. 

2.4.3. Strategie en meerjarenbeleid “Samen dienen en delen” (2017-2019) 

In 2018 is verdere uitwerking en inhoud gegeven aan het strategisch plan ‘Samen dienen en delen; 

identiteitsgebonden, toekomstbestendige en lokaal verankerde zorg’ 2017-2019. Daarbij is binnen 

de organisatie gewerkt aan zes strategische ambities: 

1. Sirjon heeft een zorgaanbod dat aansluit op de veranderende vraag en de ontwikkelingen 

in de langdurige zorg. Onze identiteit staat hierbij centraal.  

2. Sirjon is naar buiten gericht, heeft een open instelling en is in verbinding met andere 

aanbieders en partners in de zorg. Met als doel om gezamenlijk met anderen betaalbare 

en goede oplossingen te vinden voor de vraag van de cliënten uit de reformatorische 

achterban.  

3. Sirjon werkt gebiedsgericht (lokaal en regionaal) en verbindt zich met de lokale 

gemeenschap als herkenbare zorgaanbieder door actief te bewegen in lokale netwerken.  

4. Sirjon is een netwerkorganisatie waarin de locaties de ruimte hebben om invulling te geven 

aan een lokaal of regionaal passend zorgaanbod. De locaties zijn als een netwerk met 
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elkaar verbonden. In dit netwerk wordt actief intern samengewerkt, met elkaar gedeeld en 

van elkaar geleerd.  

5. Sirjon is een aantrekkelijk werkgever. Werken bij Sirjon is betekenisvol werk. Vanuit 

oprechte aandacht voor de cliënten zoeken medewerkers en vrijwilligers voortdurend naar 

het beste. Zij hebben de ruimte en mogelijkheden om zelf hun werk te organiseren en 

zichzelf professioneel te ontwikkelen.  

6. Sirjon is een organisatie die wendbaar, slagvaardig en financieel gezond is. De 

bedrijfsvoering is op orde: er is sprake van een heldere besturing en er kan flexibel 

ingespeeld worden op wijzigingen in wet- en regelgeving, en op verschillen in (lokaal) 

zorgaanbod, doelgroepen en teams.  

 

Met elkaar is het volgende bereikt:  

• Onze manier van zorgen, ontwikkelde zich van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. De 

mogelijkheden van zorg voor de client zijn vergroot. Samen met familie en mantelzorgers 

wordt de zorg rondom de client invulling gegeven. Familie en mantelzorgers participeren 

volop en vanzelfsprekend in de zorg en begeleiding voor de cliënten. Hierbij zijn een goede 

relatie en communicatie van belang. Het gesprek heeft een grotere plaats ingenomen. 

• Binnen Siloah zijn twee nieuwe zorgproducten ontwikkeld: het kinderdagcentrum en het 

gezinshuis. 

• Binnen Siloah heeft Begeleiden met Perspectief, een concretisering van onze zorgvisie 

voor de begeleiding aan cliënten, goede resultaten opgeleverd. Het biedt daadwerkelijk 

perspectief, voor zowel de cliënten als medewerkers. 

• Met behulp van het kwaliteitskader voor de gehandicaptenzorg is gewerkt aan 

professionalisering van de zorg, het leren van en met elkaar en het verantwoorden van de 

kwaliteit van zorg. 

• De cliënten zijn tevreden. 

• Op lokaal niveau werken we samen met betrokken kerken. 

• Onze netwerkgerichte houding is aan het groeien; Siloah, SVRO en het DCS zijn in de 

achterliggende periode naar elkaar toegegroeid; 

• We hebben zeer betrokken en bevlogen medewerkers en kunnen rekenen op de inzet van 

veel vrijwilligers. 

• Er zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van het binden en boeien van de 

medewerkers: de arbeidsmarktcommunicatie is geïntensiveerd, arbeidsvoorwaarden zijn 

aantrekkelijker gemaakt  en het functiegebouw is herijkt, zodat er voor medewerkers beter 

passende functies beschikbaar zijn. 

 

In het kader van de strategische keuzes werd een koerswijziging gemaakt: 

• De organisatie ging kantelen van centraal gestructureerd naar een situatie waarin werd 

gekozen voor meer verantwoordelijkheid in de teams met behulp van het concept 

zelforganisatie, zodat er ruimte ontstond voor het samen organiseren van de zorg voor de 

cliënt.  

• We gingen gebiedsgericht werken met een nieuwe gebiedsindeling, er kwam een nieuwe 

managementstructuur en een overlegstructuur met portefeuilles.  

• Daarnaast kwam er een aanpassing van de dienstverlening door het Dienstencentrum 

(DCS) aan de veranderende organisatie.  

Bij die koerswijziging is veel aandacht gegaan naar het organiseren en structureren van de 

wijzigingen. Dat was nodig om de strategische ambities waar te kunnen maken. De ambities om 

een passend zorgaanbod te hebben en naar buiten gericht en ondernemend te zijn, hebben 

daardoor tot nu toe minder aandacht gehad. We zijn nog sterk intramuraal georiënteerd. We 
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hebben nog onvoldoende visie op mogelijkheden en risico’s rond de organisatie en financiering 

van ambulante zorg. We zien daarom uitdagingen en kansen liggen op het gebied van het helder 

maken en positioneren van ons intramurale en ambulante zorgaanbod binnen de gehandicapten- 

en ouderenzorg, aangepast aan de ontwikkelingen die we zien in de zorgvraag. Daarnaast liggen 

er voor ons kansen om de zorgproducten te professionaliseren wanneer we gebruik maken van 

verbindingen binnen Zorggroep Sirjon tussen de gehandicapten- en ouderenzorg en tussen onze 

werkgebieden onderling of van verbindingen buiten Zorggroep Sirjon met andere partijen om 

samen de zorg rondom de cliënten vorm te geven. Tenslotte kunnen we de uitdagingen en kansen 

die er liggen op het gebied van het verbinden van nieuwe en huidige medewerkers aan de 

organisatie, het gebruik maken van technische toepassingen en het realiseren van bij de zorgvraag 

passend vastgoed, meer benutten. 

De ingezette koerswijziging maakt dat Zorggroep Sirjon zich als organisatie opnieuw aan het 

uitvinden is. Wie zijn we? Hoe positioneren we ons zowel intern als extern? Hoe kunnen we intern 

en extern de kracht van de zorggroep als geheel benutten ten behoeve van de complexer 

wordende zorgvraag van cliënten? Zijn we daadwerkelijk zo ondernemend, innovatief en 

probleemoplossend als we zouden willen zijn? Hoe kunnen we beter sturen op doelen en 

(financieel) resultaat en hoe spreken we elkaar daar op aan? 

Het concept van zelforganisatie bleek binnen de organisatie verschillend uit te werken en binnen 

het ene team beter te slagen dan bij het andere team. Voor medewerkers staat de zorg rondom de 

cliënt op de eerste plaats. Zij worden enthousiast als ze verantwoordelijk zijn voor zorg 

gerelateerde taken in het team. Door tekort aan personeel neemt de werkdruk in het team toe en 

worden met name administratieve taken al gauw als ballast ervaren. Een verdere doordenking 

vragen: “Hoe zien we teams en hun verantwoordelijkheden naar de toekomst toe en welk 

leiderschap past daarbij? Hoe houden we het werk voor de medewerkers en managers zorg 

plezierig en aantrekkelijk en hoe verlagen we de werkdruk?”. 

De organisatie heeft in 2018 een Stakeholderanalyse uitgevoerd. 

Bij de implementatie van het beleid voor Strategisch Risico Management (SRM) zijn aan de hand 

van 22 risicodefinities voor risico’s in de (semi)-publieke sector strategische risico’s gedetecteerd 

en zijn er passende beheersmaatregelen genomen. Vanaf 2018 zal het SRM een prominent plaats 

krijgen bij het opstellen van de Kaderbrief. Naast de strategische risico’s zijn ook de procesrisico’s 

bekend. 

In 2018 is een aanvang gemaakt met het implementeren van het beleid risico gestuurde 

brandveiligheid. Op basis van brandrisico profielen van cliënten en doelgroepen worden er 

passende aanvullende brandpreventiemaatregelen ingevoerd. 

In 2017 is de A3-methodiek geïmplementeerd als jaarplansystematiek voor 2018. De jaarplannen 

zijn onderdeel van de beleidscyclus. In de jaarplannen is zichtbaar hoe gewerkt wordt aan 

strategische doelstellingen en aan verbetermaatregelen. 
 

3. Hoe heeft Siloah in 2018 aan het kwaliteitskader GZ gewerkt? 

Uitgangspunt bij het werken van medewerkers aan het Kwaliteitskader GZ is het zoveel mogelijk 

aansluiten bij het werken aan reeds bestaande plannen met gebruikmaking van reeds 

geïmplementeerde systemen, meetmethoden of onderzoeken. Vanwege het aansluiten bij reeds 

bestaande plannen met gebruikmaking van reeds geïmplementeerde systemen en meetmethoden, 

hebben medewerkers geen extra werkbelasting ervaren. 

De resultaten van de 3 bouwstenen worden besproken in dialoogtafels per gebied. Per 

dialoogtafel wordt aan de hand van onderstaande figuur gesproken over de resultaten op 

gebiedsniveau, over mogelijke oorzaken van afwijkingen van gestelde normen en over gewenste 

verbeterpunten. Aan de dialoogtafels nemen medewerkers met aandachtsveld kwaliteit en 
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managers zorg uit de gebieden deel. De dialoogtafels blijken een ‘gouden’ greep te zijn om 

gesprekken te voeren over kwaliteit, over werkwijzen en de belevingen daarbij en over 

resultaten met betrekking tot het primaire proces. Deze werden met elkaar besproken en er 

werd met elkaar gezocht naar oorzaken van afwijkingen en naar verbeteracties.  

Deze vorm van collegiale consultatie wordt inmiddels vaker ingezet, zowel voor vakinhoudelijke 

vraagstukken (bijvoorbeeld brandveiligheid en omgaan met financiën) als om de beoogde 

teamontwikkelingen te stimuleren (met elkaar leren & verbeteren). 

 

 

 

Met de interne stakeholders (Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, Managers Zorg met 

portefeuille Kwaliteit, Ondernemingsraad en Centrale cliëntenraad) is ook een dialoogtafel 

gehouden. Hier is het concept kwaliteitsrapport 2018 besproken. 

Ook deze dialoogtafel wordt als bijzonder waardevol ervaren, met name omdat zaken vanuit zowel 

cliënt, als medewerker- als bestuurderskant konden worden besproken.  

Er is dit jaar geen externe visitatie gehouden. Bij een volgende externe visitatie zal iemand vanuit 

het cliëntenperspectief gevraagd worden als visitator, gelet op de belangrijke plaats van dit 

perspectief. Te denken valt aan iemand van Helpende Handen. 

4. Zorgproces rondom de individuele cliënt (Bouwsteen 1) 

Siloah vind het belangrijk om Siloah - breed met elkaar (alle begeleiders en teams) zoveel mogelijk 

eenzelfde stijl van begeleiden te hanteren en aan te sluiten op wat de cliënt echt nodig heeft. 

Om de kwaliteit van zorg eenduidig neer te zetten is “Begeleiden met Perspectief” ontwikkeld.  

Wat maakt je blij in 
de begeleiding van de 

cliënten? / 

Wanneer is de 
begeleiding 

kwalitatief goed? 
Wat doen jullie met 
de uitkomsten van 

CTO? 

Wat draagt bij aan / geeft 
inzicht in de ontwikkeling 

van het team? 
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   Wat is ‘Begeleiden met Perspectief? 

Belangrijke items in onze zorgvisie zijn: 

 

Maar hoe doen we dat nu echt? Dat doen we door ‘Begeleiden met Perspectief’. ‘Begeleiden met Perspectief’ 
is het samen organiseren van de zorg en begeleiding aan de cliënt of de ondersteunende activiteiten die 
daarvoor nodig zijn. Ieder (cliënt, familie, medewerker, vrijwilliger of manager) vanuit de eigen rol en 
verantwoordelijkheid, gefundeerd op Gods woord. 

 

‘Begeleiden met Perspectief’ kent drie pijlers: 

1. Ken de cliënt 
Als medewerker moet je je in het gedrag van de cliënt verdiepen en begrijpen waarom hij of zij doet zoals hij 
doet. Dat geldt voor een medewerker in de zorg, maar ook voor een medewerker van het DCS. Te vaak zijn wij 
geneigd om gedrag of de situatie van de cliënt vanuit onze eigen bril te bekijken en zelf op te willen lossen en 
beslissingen te willen nemen voor de cliënt. Wanneer we willen dat de cliënt ons zo goed mogelijk begrijpt en 
wij zo goed mogelijk duidelijk willen krijgen wat hij of zij bedoelt, zullen we moeten aansluiten bij de 
belevingswereld van de cliënt. We kunnen de cliënt dan zo optimaal mogelijk ondersteunen.   
We leren de cliënt kennen door enerzijds informatie te verzamelen over wie de cliënt is en wat hij nodig heeft. 
In de zorg doen we dat door een persoonsbeeld te vormen vanuit gesprekken met de cliënt en zijn familie en 
met behulp van observaties en analyses tijdens de zorg en begeleiding. Anderzijds leren we de cliënt kennen 
in de dagelijkse omgang met elkaar. 

2. Ken jezelf 
Onder alle omstandigheden ben jijzelf voor je cliënt de vertrouwde en betrouwbare ander. Je moet er 
onvoorwaardelijk voor de cliënt kunnen zijn. Kun jij dat? Belangrijk is dat je op je eigen handelen kunt reflecteren 
en dat de mooie en lastige situaties bespreekbaar zijn binnen je team. Het geeft niet alleen jou, maar ook je 
collega’s opluchting als er open en eerlijk gepraat kan worden over wat gedrag van cliënten met jullie eigen 
handelen en emoties doet. Als jij met die kennis aansluit bij de cliënt ben je voor de cliënt betrouwbaar en 
voorspelbaar. Dan begrijpt de cliënt wat jij van hem wil. Binnen zo’n vertrouwensrelatie kun jij de cliënt passende 
uitdagingen en ontwikkelingskansen bieden en doen jullie samen succeservaringen op. Daarvan groeit niet 
alleen de cliënt, maar ook jijzelf. 

3. Ken de ander 
Daarnaast is het belangrijk dat je de ander kent (de familie van de cliënt, je collega’s, de organisatie waarin je 
werkt, de omgeving waarin je werkt) zodat je van daaruit samen de passende zorg en begeleiding voor je cliënt 
kunt organiseren en bieden.  
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Kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt wordt zichtbaar uit: 

A. Evaluatie Begeleiden met Perspectief (zie 4.1) 

 

B.   Zorginhoudelijke indicatoren (AO-IC) in het ECD Pluriform (Adapcare) (zie 4.2): 

De uitkomsten van deze zorginhoudelijke indicatoren zijn door de medewerkers realtime op een 

dashboard in het ECD in te zien. Dit kan medewerkers ondersteunen in het methodisch werken. 

  

C. Managementinformatie 2018:  

✓ HKZ-auditrapportage (zie 4.3) 

✓ Cliëntgebonden risico’s (zie 4.4); 

✓ Incidenten en Calamiteiten (zie 4.5); 

✓ Middelen en Maatregelen (M&M, zie 4.6); 

✓ Klachten cliënten (zie 4.7); 

 

D. Trotspunten en aandachtspunten uit dialoogtafels 

Wat maakt je blij in de begeleiding van de cliënten? 
Wanneer is de begeleiding kwalitatief goed? 

• Als alles goed verloopt bij de zorg en begeleiding van de cliënten; 

• Als er een goede sfeer op de groep is; 

• Als er rust in de woning en op de groep is; 

• Als cliënten tevreden zijn; 

• Als cliënt wordt gekend in behoeften en de cliënt ervaart dat aan behoefte wordt voldaan; als 

het belang van de cliënt is gediend; 

• Als de cliënt zich gehoord en veilig / geborgen voelt; 

• Als je er als medewerker hebt kunnen zijn voor de cliënt; als cliënt zegt: “De begeleider is er 

voor mij”. 

• Als het begeleidingsplan aansluit bij de behoeften van de cliënt; als de cliëntvertegenwoordiger 

het plan vindt passen bij de cliënt;  

• Als het team eenduidig werkt aan begeleidingsplannen; uren werk achter de computer om een 

begeleidingsplan te maken, loont als het team doet wat er in staat. 

 

Wat zijn trotspunten: 

• Complimenten van cliëntvertegenwoordigers; dankbaarheid van ouders voor liefde en 

aandacht voor cliënt; 

• Cliënten en cliëntvertegenwoordigers zijn loyaal met / hebben veel liefde voor de organisatie; 

• Geen extra begeleidingsplanbespreking omdat cliëntvertegenwoordiger tevreden / het eens is 

met de wijze van begeleiden; 

• In de wandelgangen, via cliënttevredenheidsonderzoek en in reviews op Zorgkaart Nederland 

horen / zien dat cliënten tevreden zijn; 

• Met elkaar als team hard aan doelen werken; 

• Voor elkaar zorgen / met elkaar de dingen doen (bijvoorbeeld bij een sterfgeval); 

• Enorme betrokkenheid op cliëntzorg in alle teams; Beresterk in het gaan voor de cliënt (kracht 

en valkuil); 

• In alle lagen van de organisatie staat de cliënt centraal; 

• Er wordt geluisterd naar de cliënt; er is ruimte voor de cliënt; 

• Er is een open communicatie tussen cliënten en begeleiders; 

• Openheid van het management; 

• Indrukwekkend hoe identiteit in kleine dingen vorm krijgt; rijkdom van identiteitsgebonden zorg; 

• Rust op locaties: geen muziek, prikkelarme omgeving 
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• Mooi dat Begeleiden met Perspectief een plek krijgt; 

• Samenwerking van medewerkers met vrijwilligers; 

• Bescheidenheid en de hoge lat van medewerkers (is ook een zorg!!) 

• Alles goed op de rit in het team; professionalisering van teams (met elkaar stil  staan waar 

vandaan gekomen) 

• Medewerkers zijn zelfstandiger gaan denken; 

• Genieten en aandacht geven aan trotspunten geeft energie voor het werken aan 

aandachtspunten; 

• Eigen aandachtsgebied / eigen verantwoordelijkheid in team (bijv. HACCP, MIC) heeft 

verbetering gebracht; 

• Tweemaal per jaar begeleidingsbespreking loont, omdat afspraken dan weer langs komen en 

op de voorgrond blijven; 

• Het ECD ontwikkelt zich positief: rapporteren gaat overzichtelijker en sneller, dus meer tijd voor 

cliënt; objectiever rapporteren en niet perse alle cliënten rapporteren, spaart tijd voor cliënt; 

medewerkers zijn positief over overzichtelijke cliëntdashboarden; sneller werken door meer 

hulpmiddelen: meer tijd voor cliënt; 

• Het Clientportaal, waarin clientvertegenwoordigers actief participeren; 

• HRM denkt goed mee; 

• Recruiters !! 

• Toerustingsavond Klokkenberg; 

• Locatie Urk: van klein naar groot (overbezet,  met wachtlijsten) 

• Managers Zorg: 

o Door de structuurwijziging zijn de lijnen korter geworden en heeft er verdieping 

plaatsgevonden door middel van de portefeuillestructuur; 

o Er is een impuls gegeven aan nieuw projecten, zoals Sirjon academie en 

bouwprojecten d.m.v. stuurgroepen; 

o Jaarplannen zijn vereenvoudigd; 

o Er zijn teams die zelf opleidingsplannen opstellen die aansluiten bij de behoefte 

van het team en daardoor bij de vraag van de cliënt; 

• Ondernemingsraad: brengt het geluid van de medewerkers bij Raad van Bestuur; 

• Cliëntenraad: realisatie van balkons in Rijssen, zodat cliënten vanuit huiskamers op de 

verdiepingen naar buiten kunnen.  

Wat zijn aandachtspunten: 

• Er kan spanning bestaan met cliëntvertegenwoordiger als medewerker vanuit deskundigheid 

en professionaliteit de begeleiding op zijn/haar manier uitvoert; 
• Personeelstekort 

• Zorg wordt zwaarder: cliënten worden ouder (dagbesteding wordt teveel, wat doe je met 

ouderen?, aandacht voor thuiszittende ouderen) en/of hebben meer lichamelijke verzorging 

nodig; gedrag van alle cliënten wordt heftiger; 
• Signaleringsplannen goed gebruiken; je eigen  maken; 

• Medewerkers hebben behoefte om met andere teams kennis en ervaringen uit te wisselen; 
• Alles in het Begeleidingsplan zetten kost veel tijd; 

• Digitale handtekening van orthopedagoog onder begeleidingsplan (kost veel tijd om een 

handtekening van de orthopedagoog te krijgen); 

• Aandacht voor inventarisatie van de risico’s “rechten en plichten” en “verschil in cognitief en 

sociaal-emotioneel functioneren”; 

• Jaarlijkse medicatiereview; 

• Regelen van medicatie voor cliënten die thuis wonen; 
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• Bij een MIC van het type “agressie van dader” is bij het slachtoffer niet te lezen wat er 

gebeurd is; 

• Coach moet blijven: Er moet een geschikt iemand blijven die buiten het team staat om met 

het team mee te denken; 

• Urk:  

o identiteit staat onder druk (cliënten uit 7 kerken);  

o spanningsveld m.b.t. vrijheidsbeperking tussen zondagsrust en op visite mogen / 

visite ontvangen; gedrag > achtergrond 

o Eigenzinnigheid Urk 

o Scheiding VG en LVG is lastig 

• Rijssen:  

o cliënten eten veel (met name in sociale contacten en bij vrijwilligers); de verbinding 

tussen gezelligheid en eten moet doorbroken worden; 

o cliënten hebben te weinig beweging; wandelen past beter in structuur van 

dagbesteding, want na dagbesteding zijn cliënten te moe om vanuit woonlocatie te 

gaan lopen; naar kerk lopen stimuleren; 

o gehorigheid in het gebouw; 

4.1. Begeleiden met perspectief 
Wat gaat er goed? 

1. Visievorming en de inbedding van de visie rondom dit onderwerp is van belang; de visie 

wordt steeds beter gedragen; 

2. Er worden op cliëntniveau mooie ervaringen opgedaan; 

3. Medewerkers weten op welk niveau ze moeten aansluiten in hun begeleiding en er komt 

meer begrip voor gedrag wat cliënt laat zien; 

4. Door het ontdekken van de begeleidingsmethodiek “Begeleiden met Perspectief” komt er 

een ‘natuurlijke’ vraag naar “Ken de cliënt” en een doorgroei naar “Ken jezelf” en “Ken de 

ander”; 

5. Oordeel van het management: Nu Begeleiden met Perspectief twee jaar op gang is en de 

successen worden gezien (door zowel medewerkers, orthopedagogen als het 

management) begint het vlees en bloed te worden; het wordt steeds meer iets 

vanzelfsprekends voor medewerkers. 

Wat blijft aandacht vragen? 

1. Steun en support van manager zorg en orthopedagoog zijn belangrijk om het thema goed 

onder de aandacht te houden; vasthouden en verinnerlijken blijven aandacht vragen; 

2. Na het eerste deel ‘Ken de cliënt’ is in 2018 gewerkt aan het tweede deel ‘Ken jezelf’. 

3. Het is gebleken dat het verschil in cliënten (spectrum van BZW - cliënt naar EMB - cliënt) 

er toe doet bij het implementeren van Begeleiden met Perspectief; het differentiëren naar 

doelgroepen is van zeer groot belang en vraagt nog extra aandacht. 

De visie ‘Begeleiden met Perspectief’ wordt binnen Sirjon verder ontwikkeld en uitgerold. Zodat er 

één herkenbare taal binnen de organisatie wordt gesproken, medewerkers zich dat eigen kunnen 

maken en van daaruit wordt gewerkt. De verdere uitrol vindt plaats op het niveau van de directe 

zorg en begeleiding in de relatie tussen cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers, maar ook 

op alle andere niveaus binnen de organisatie. Iedere medewerker vanuit zijn eigen rol en 

verantwoordelijkheid. Bij de intake van nieuwe cliënten en bij de introductie van nieuwe 

medewerkers of vrijwilligers wordt deze visie gedeeld. Ook in ontwikkelgesprekken komt het terug. 

Een toolbox met hulpmiddelen om de cliënt, jezelf en anderen te leren kennen, opleiding van 

medewerkers en de inzet van ambassadeurs en coaches ondersteunt het werken vanuit 

‘Begeleiden met Perspectief’.    
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4.2. Zorginhoudelijke indicatoren 

In de onderstaande tabel zijn de zorginhoudelijk indicatoren uit het ECD Pluriform weergegeven 

als percentages van het totaal aantal cliënten in een gebied. De getallen tussen haakjes zijn de 

percentages uit 2017. 

 Indicator Gebied Oost 
119 cliënten 

Gebied Midden 
284 cliënten 

Gebied West 
260 cliënten 

Gebied Zuid 
103 cliënten 

1a Is er een ondertekend zorgplan 
geüpload wat minder dan een jaar 
oud is? 

73 (72) 59 (79) 89 (78) 91 (87) 

1b Is er in de afgelopen 12 maanden 
een begeleidingsplan geëvalueerd? 

81 (78) 68 (82) 89 (86) 90 (89) 

1c Zijn er risico’s ingevuld? 79 (96) 86 (98) 91 (100) 91 (100) 

1d Zijn alle verplichte risico’s 
beoordeeld? 

68 (81) 78 (74) 83 (91) 89 (91) 

2a Zijn de afspraken en 
verantwoordelijkheden voor 
medicatie waarvoor de instelling 
verantwoordelijk is beschreven in het 
begeleidingsplan? 

87 (87) 92 (90) 99 (99) 98 (98) 

2b Hebben er in de afgelopen 12 
maanden incidenten plaatsgevonden 
rond de medicatie, waarvoor de 
instelling verantwoordelijk is? 

45 (40) 32 (27) 43 (47) 26 (36) 

3a Is er een afzonderingsmaatregel 
beschreven in het begeleidingsplan? 

0 (0) 0 (0) 3 (3) 0 

3b Zijn er alternatieven besproken voor 
afzondering? 

n.v.t. n.v.t. 100 n.v.t. 

3c Is het effect van 
afzonderingsmaatregel geëvalueerd?  

n.v.t. n.v.t. 25 (98) n.v.t. 

4a Is er in het afgelopen jaar sprake 
geweest van fixatie? 

1,7 (2,0) 1,4 (2,0) 6,5 (10,0) 0 

4b Zijn er alternatieven besproken voor 
fixatie? 

100 (100) 100 (100) 100 (100) n.v.t. 

4c Is het effect van de fixatiemaatregel 
geëvalueerd?  

100 (100) 75 (99) 53 (94) n.v.t. 

5a Is er in het afgelopen jaar sprake 
geweest van gedwongen toediening 
van medicatie? 

0 (2) 0 0 0 (1) 

05b Zijn er alternatieven besproken voor 
gedwongen medicatie? 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

5c Is het effect van de gedwongen 
medicatie geëvalueerd?  

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

6 Was er in de afgelopen 12 maanden 
sprake van incidenten op het gebied 
van agressie? 

35 (31) 30 (23) 46 (41) 35 (18) 

7 Poetst de cliënt dagelijks zijn/haar 
tanden (met of zonder hulp)? 

86 (86) 87 (82) 99 (98) 98 (95) 

8 Zijn er afspraken gemaakt over 
gezonde leefgewoonten? 

86 (86) 88 (83) 99 (98) 99 (99) 

      

Concluderende opmerkingen: 

M.b.t. 1a: De onderliggende reden van lage percentages is niet dat er geen gesprek over 

(afspraken in) het begeleidingsplan zijn gevoerd met client(vertegenwoordiger). Er wordt bij de 

meeste cliënten tweemaal per jaar gesproken over de afspraken m.b.t. de begeleiding van de 

client. Het regelen van de (digitale) handtekening van orthopedagoog en client(vertegenwoordiger) 

is een administratieve taak die er bij de medewerkers bij in schiet. Medewerkers kunnen het proces 

van het ondertekenen van het begeleidingsplan beter laten bewaken door administratie. 

M.b.t. 1d: hieraan is hard gewerkt.  
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4.3. HKZ auditrapportage 
 

 

Resultaat Aandachtsgebied Begeleiden met Perspectief 

 

Enkele sterke punten:  

Procesborging aanwezig; Meeste doelen gehaald; Verbeteracties in gang; Verbeteropties 

Aanwezig 

 

1. Begeleiden met perspectief” is in publicatie helder verwoord en zichtbaar in de praktijk 

gebracht in b.v. Beth San met kijken naar de cliënt in faseringen van ontwikkeling, maar ook 

kijken naar jezelf. Dit is met kaart verder beeldend gemaakt met spiegel en aansporen van het 

aangaan ondersteuningsrelatie, zinvolle activiteiten bieden, kansen en mogelijkheden benutten 

met daarnaast verder uitleg van de methodiek. Ook is er een folder voor ouders en 

belangstellenden naast een Denk en Doe boek begrijpen en begrepen worden. 

2. Begeleiding met perspectief vertaald zich in verschillende vormen waarbij cliënten worden 

uitgenodigd in te brengen wat voor hen belangrijk is en de inspanning van de medewerkers is 

daar ook op gericht. Voorbeelden zijn de manier waarop de brandveiligheid van cliënten wordt 

geïndividualiseerd en het gebruiken van de IJsbergmethode om het moeilijk verstaanbaar 

gedrag te ontleden. Ook de toepassing van de signaleringskaart helpt de cliënt om zich bewust 

te worden van signalen bij zichzelf en passende interventies uit te voeren. 

3. Tijdens teamoverleg Beth San is “Begeleiden met perspectief” uitgewerkt met twee 

methodieken onder leiding van de gedragsdeskundige: “IJsberg” en “behoeftecirkel. 

Opvallend was de inbreng van alle teamleden en de open en respectvolle sfeer waarin iedereen 

hun eigen visie en observaties konden inbrengen ook al waren die soms sterkverschillend. Met 

passie werden vragen gesteld en voorbeelden gegeven van successen, trucjes en missers. 

Ook werd duidelijk dat men risico’s in beeld had en af tasten hoe daarmee om te gaan en toch 

de kansen in beeld te brengen. Daarbij was veelvuldig het reflecteren op het eigen gedrag aan 
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de orde. Het was de cliënt die centraal stond en die men nog beter wilde kennen en zoeken 

naar mogelijkheden om de zorg te verbeteren. Nadat het beeld van de cliënt nader in beeld 

was gebracht kwam vanuit het team zelf het initiatief om het door te zetten naar concrete 

afspraken en maken van meetbare doelen, zodat het vervolg ook direct geborgd was. 

4. Bijwoning van de scholing over oude en nieuwe wetgeving ten aanzien van vrijheid beperking  

Beth San liet zien dat veel kennis in de organisatie in huis is en dat men er met klinische lessen 

in teams goed gebruik van maakt. Daarbij was wel aanzet te zien om het om medewerkers zelf 

te laten nadenken over hoe het wordt ervaren als je het zelf zou overkomen. 

5. Het eigenaarschap van de implementatie “Begeleiden met perspectief” berust bij  

zorgmanager Beth San. Hoornbeekcollege docenten worden onderwezen in de methodiek 

door medewerkers van Siloah. 

6. Beth San team heeft al traditie van zelfstandigheid. Wel is men nog zoekende om naast de 

zorgcoördinatoren ook de andere team leden meer te betrekken. Men heeft wel al taken 

gedelegeerd aan de teamleden. Wel geeft elkaar feedback en vragen staat vrij voorteamleden. 

Indien nodig zoekt men contact met de manager. Dienstencentrum wordt gewaardeerd voor 

het concreet helpen bij de implementatie nieuw Office-systeem. 

7. Voor het verkrijgen van meer eigenheid en de uitvoering van de begeleidingsfilosofie (ken de 

cliënt; ken jezelf) lopen teams Tharah hun eigen traject waarbij ze ondersteund worden door 

een coach. 

8. De dialooggesprekken die worden gehouden door de Raad van Bestuur met de managers zorg, 

zorgen voor een grotere inbreng van de manager waarmee het eigenaarschap in integrale 

aansturing wordt bevorderd. 

9. De structuurwijziging en transitie in cultuur kent een geleidelijke uitbreiding binnen de 

organisatie. De Manager Zorg Midden benoemd dat de verandering eerst vooral regionaal is 

gericht door haar en nu geleidelijk ook naar de het geheel van de organisatie doorvloeit. 

Genoemde manager ervaart de ondersteuning vanuit beleid en kwaliteit bij het inrichten van de 

kwaliteitscyclus. 

10. Samen maken we de zorg beter, Cliëntenversie Kwaliteitsrapport Siloah 2017 geeft helder aan 

wat de belofte is die de organisatie aan de cliënten doet. Samenvatting A-3 jaarplan geordend 

op “Kwaliteit van zorg realiseren” en “Wat is nodig om kwaliteit van zorg te kunnen 

realiseren” geeft overzichtelijk de inhoud van het beleid voor volgend jaar in duidelijke 

samenhang voor wat nodig is om goede zorg te leveren aan “onze cliënten”. Het stuk biedt 

kansen voor bredere verspreiding en draagvlak onder medewerkers en cliënten (-

vertegenwoordigers). 

11. Portefeuilleoverleg Kwaliteit functioneert duidelijk volgens de bedoeling als sturend op 

zorginhoud o.a. met passende citaten uit bijbel. Er is duidelijk aandacht voor het borgen en 

checken van de uitvoering van afspraken en beleid. Het overleg wordt gefaciliteerd door 

Dienstencentrum met agenda en notulen. Eigenaarschap wordt afgestemd met wat centraal 

hoort bij de zorgmanagers portefeuille kwaliteit (als college) of meer thuishoort bij de locaties. 

Verbeterplan staat structureel op agenda en omvat alle verbeterpunten voor de portefeuille en 

daarnaast is de Kwaliteitslijn 2018-2019 een succes voor de managers om overzicht te houden 

over wat eraan staat te komen. Er is aandacht voor de juiste volgorde en planning van de 

werkzaamheden om zo efficiënt het juiste te doen. 

12. Dialoogtafel is groot succes (vorm van interne audit) die goed aansluit bij wat leeft in de teams 

en heel dicht bij de beleving van de medewerkers blijft. Nut en noodzaak van compliance en 

wat dat oplevert voor de individuele cliënt laat het zien. Open sfeer maakt dat het beeld 

concreet wordt wat de werkelijke kwaliteit van zorg is en wat daaraan nog verbetert kan worden 

en waarom. Daarbij worden naast verbeterpunten ook de effectieve resultaten in de vorm van 

“bijdragen voor de cliënten” in beeld gebracht. 
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13. Veilig werken in de zorg heeft met steeds betere instrumenten en werkwijzen van melding 

incidenten ook veel aandacht onder de managers van het Portefeuilleoverleg Kwaliteit. Ook 

blijkt dat de regionale kwartaal overleggen ook een belangrijke taak hierin hebben. High Risk 

medicatie is als prioriteit op tafel gekomen met de analyse van de MIC-commissie.  

Het meldsysteem is in het ECD verder versterkt met extra verdiepende vragen het concrete 

medicijn. Verbeteracties zijn op enkele plaatsen uitgevoerd met klinische lessen door 

apothekers (vanwege hun taak om voorlichting te geven over nieuwe medicatie). Hiermee is 

een voor de gehandicaptenzorg redelijk zeldzame hoog niveau van systematiek 

incidentmelding met analyse mogelijkheden gecreëerd. 

14. Ontwerpnotitie Dienstencentrum Verandercoalitie bouwt het dienstencentrum op vanuit de 

aansturing op inhoud door de zorgmanagers met aandacht voor mensen, cultuur naast 

structuur en systemen. Merkbaar is dat DCS meer aandacht heeft voor relatie & communicatie, 

service, eigenaarschap en proces & project. Managers treden op in de nieuwe rol van 

portefeuillehouders en sturen met overtuiging steeds meer de activiteiten van de DCS aan. 

 

4.4. Cliëntgebonden risico’s 
Bij de risico-inventarisatie gaan medewerkers na welke risico’s van toepassing zijn op een cliënt. 

Hierbij  wordt nagegaan welke risico’s gevaar op kunnen leveren voor de cliënt zelf, voor andere 

personen en/of voor de omgeving van de cliënt. 

De volgende risico’s moeten verplicht periodiek voor iedere cliënt beoordeeld worden: • 

Automutilatie (zelfverwonding) • Cognitieve problemen • Communicatieproblemen • Geen inzicht 

in eigen rechten en plichten • Verslaving • Medicatie • Mishandeling • Verkeerde omgang met geld 

• Ondervoeding of overgewicht • Seksueel probleemgedrag • Verslikken • Vallen • Weglopen • 

Verdrinken. 

Naast de verplichte risico’s moeten ook de andere risico’s die van toepassing zijn op de cliënt (laag, 

gemiddeld of hoog) in het ECD worden gezet. Voorafgaand aan de jaarlijkse 

begeleidingsplanbespreking moeten alle cliëntgebonden risico’s opnieuw beoordeeld worden en 

moet gekeken worden of er nieuwe risico’s zijn ontstaan. Het is verplicht dit elk jaar te doen.  

Bij het beoordelen van een risico wordt bepaald of het risico niet van toepassing, laag, gemiddeld 

of hoog is. Hoe een risico wordt ingeschat is persoonlijk doordat het onder andere bepaald wordt 

door eigen ervaring, opvoeding, waarden en normen. Om een risico toch zo objectief mogelijk te 

kunnen beoordelen is het belangrijk om de risico-inventarisatie samen met een collega te doen en 

de risico’s altijd te bespreken tijdens de begeleidingsplanbespreking. Voor een vijftal risico’s 

(ondervoeding en overgewicht, depressie, incontinentie, medicatie en vallen) zijn 

beoordelingslijsten in het ECD opgenomen ter ondersteuning bij het beoordelen van de risico’s. 

Voor de risico’s ‘Verslikken’ en ‘Seksuele intimidatie en misbruik’ kunnen beoordelingslijsten 

worden toegevoegd aan het ECD. 

De meest voorkomende risico’s zijn Agressie, Medicatie, Seksuele intimidatie en misbruik, 

Seksueel probleemgedrag en Vallen. 

In het kader van veilige zorg is het noodzakelijk dat medewerkers getraind en begeleid worden in 

het proactief handelen bij high-risk cliënten m.b.t. met name medicatie en vallen. Dat betekent dat 

voor alle ‘hoog’ en ‘matig’ scorende risico’s in samenspraak met cliënt en/of  diens 

(vertegenwoordiger) en collega’s  passende beheersmaatregelen (als doelen in ECD) worden 

geïmplementeerd. Na enige tijd dient de effectiviteit van de ingezette beheersmaatregelen 

geëvalueerd te worden; voor niet-effectief gebleken beheersmaatregelen, worden zo mogelijk 

andere beheersmaatregelen ingezet; ook hiervan wordt na enige tijd de effectiviteit geëvalueerd. 

Ook wordt jaarlijks bij de (voorbereiding van) de BGP - bespreking geëvalueerd of een risico nog 
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actueel is; hierbij wordt ook de risicoscore geëvalueerd. Al doende kunnen incidenten worden 

voorkomen. 

4.5. Incidenten en calamiteiten  
Medewerkers van Siloah voelen zich veilig om incidenten te melden. Er is een stijging van het 

aantal incidenten. Het is niet duidelijk of dit komt door een betere meldingscultuur. 

In de teams worden alle incidenten besproken. Er vindt oorzakenanalyse plaats. Het leren en 

verbeteren krijgt aandacht. 

 

4e kwartaal 2018:  

 

Voorbeeld van oorzakenanalyse: Oorzaken medicatie-incidenten 

 
 
In januari 2018 is er een agressie incident gemeld bij IGJ. Het incident heeft aanleiding gegeven 
om de context waarin het incident gebeurde te onderzoeken. Er hebben rondom de betrokken cliënt 
meerdere incidenten plaatsgevonden en er zijn door de wettelijke vertegenwoordigers van de cliënt 
uitingen van onvrede geweest.  
De centrale vraag in het onderzoek was: 'Hoe kan de cliënt veilig verblijven bij Siloah'. Het 

onderzoek richtte zich op het zoeken naar de basisoorzaken die aanleiding gegeven hebben tot 

het incident om zo tot verbetermaatregelen te komen.  
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4.6. Middelen en maatregelen 

1. Terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen  

Vanuit de kwaliteitseis, die Siloah zich heeft gesteld om verantwoord om te gaan met 
vrijheidsbeperkingen, is het noodzakelijk deze beperkingen in beeld te brengen. Daarmee is 
evaluatie mogelijk. De lijst, waar alle vrijheidsbeperkende maatregelen en perspectieven tot afbouw 
worden genoemd, wordt door de gedragsdeskundigen en secretaris van de M&M-commissie eens 
per zes maanden geactualiseerd. De lijst wordt besproken in de vergaderingen van de M&M-
commissie.  
In het ECD van elke cliënt zijn alle vrijheidsbeperkende maatregelen, die voor desbetreffende cliënt 
worden toegepast, nauwkeurig omschreven. Daarbij wordt in het ECD tevens per maatregel 
vermeld wat het afbouwperspectief is en hoe hieraan wordt gewerkt. Verder is in het ECD duidelijk 
zichtbaar hoe elke vrijheidsbeperking om de drie maanden multidisciplinair wordt geëvalueerd en 
wat daarbij de inbreng van de cliëntvertegenwoordiger is. 

 2. Evaluatie dwangbehandelingen en vrijheidsbeperkingen in het kader van de Wet BOPZ  

In het afgelopen jaar is iedere M&M-dwang en zijn verschillende van de M&M-akkoorden binnen 
Siloah beoordeeld. Hiermee volgt de commissie de ontwikkelingen binnen de teams en adviseert. 
De commissie gebruikt hiervoor het instrument van de second opinion. Ook in 2018 werd binnen 
de second opinions een extra mate van objectieve beoordeling ingebracht door intercollegiale 
afname van second opinions door de gedragsdeskundigen binnen Siloah.  

2.a. M&M - nood  

Gedragsdeskundigen hebben dit jaar achttien aanmeldingen gedaan van M&M-nood (voor 7 
cliënten 1x, voor 4 cliënten 2x, voor 1 cliënt 3x) en achttien afmeldingen m.b.t. dezelfde cliënten. 
Via het secretariaat ontvangt de wettelijke vertegenwoordiger ieder jaar, na de eerste melding, een 
brief “Informatie klachtrecht bij toepassing artikel 39 wet BOPZ”.  

2.b M&M – fixatie dwang  

Gedragsdeskundige heeft voor één cliënt een aanmelding voor M&M-dwang gedaan. Bij nieuwe 
meldingen van M&M-dwang wordt het individueel protocol meegezonden aan de Inspectie, zodat 
de melding compleet is. Er zijn twee cliënten afgemeld voor M&M-dwang. 

2.c Zweedse Band  

In 2018 gebruikt er nog 1 cliënt een Zweedse band. Hij heeft een slecht behandelbare vorm van 
epilepsie. Zijn epilepsie is verslechterd. Er heeft in 2018 een second opinion van het CCE 
plaatsgevonden. De conclusie was dat deze cliënt ter bescherming van zichzelf ‘s nachts in een 
band gefixeerd wordt, zodat begeleiding hem kan helpen en L. zichzelf niet kan bezeren tijdens de 
aanvallen. Door de Zweedse band blijft hij op zijn plaats. De begeleiding kan dan dormicum geven 
of anderszins kan helpen. Begeleiders moeten dan tussen de klappende ledematen door richting 
zijn borstkas of neus bewegen om de magneet of dormicum te gebruiken. Volgens het 
adviesverslag van het CCE is nog geen alternatief voorhanden om de Zweedse band af te schaffen. 
Het risico van niet kunnen geven van medicatie zal voor L.B. naar verwachting negatieve gevolgen 
hebben. L.B. vertoont geen verzet tegen de Zweedse band zodat deze zorgmaatregel per definitie 
niet onder de wet BOPZ valt. Vanwege het risico van Zweedse banden zal de commissie de situatie 
elk jaar evalueren.  

2.d. Beleid Afzondering dwang  

In 2018 is de M&M-commissie binnen Siloah actief bezig geweest met het voorkomen of 
terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen en deze waar nodig te vervangen door goede 
alternatieven.  

3. BOPZ-toezicht bezoeken  

De toezichthoudend BOPZ-arts visiteert elk jaar één van de BOPZ-locaties van Siloah, op basis 
van de normen van het kwaliteitskader IGJ, om te bezien of binnen de betreffende instelling een 
juiste gang van zaken wordt gehanteerd ten aanzien van BOPZ. Op 5 april heeft hij locatie Rijssen 
bezocht. De toezichthoudend BOPZ-arts heeft dit bezoek besproken met de Raad van Bestuur en 
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de Raad van Toezicht. Aandachts- en verbeterpunten, die tijdens het bezoek werden gesignaleerd, 
zijn opgepakt. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.  

4. Second opinions  

Er zijn in 2018 twaalf second opinions gedaan. De second opinions werden uitgevoerd door de 
gedragsdeskundigen. In aansluiting op het advies vanuit de Inspectie worden voor second opinions 
gedragsdeskundigen ingeschakeld die geen directe behandelbetrokkenheid of –
verantwoordelijkheid hebben bij de betreffende cliënt. Na de uitvoering worden de second opinions 
besproken tijdens de M&M-vergadering. Bij de second opinions worden altijd adviezen 
meegegeven die door de medewerkers moeten worden uitgevoerd. Controle op de uitvoering ervan 
vindt plaats via de gedragsdeskundige, die een kopie van de second opinion ontvangt. De 
medewerker meldt binnen een maand aan de gedragsdeskundige of en op welke manier de 
adviezen zijn uitgevoerd. Daarnaast komen alle second opinions terug op de volgende M&M-
vergadering, waar kort melding wordt gedaan van de bevindingen.  
Zowel de bevindingen vanuit de second opinions alsmede de uitgevoerde acties naar aanleiding 
daarvan worden verwerkt in het ECD.  

5. Handboek  

Het geactualiseerde BOPZ-handboek is te vinden in het kwaliteitssysteem van Siloah.  

6. Huisregels  

In 2017 zijn de huisregels verder bijgesteld. Huisregels zijn een richtlijn, maar hier kan niet op 
gehandhaafd worden (o.a. in juridische zin). Het voornemen is om deze in 2019 weer te bespreken.  

7. Casuïstiek  

Iedere vergadering staat er casuïstiek op de agenda. Ook wordt er aan de hand van een second 
opinion een casus besproken m.b.t. knelpunten in de begeleiding omtrent vrijheidsbeperking. 
Verder vindt er regelmatig casuïstiekbespreking plaats rondom dwangbehandeling tijdens 
cliëntbesprekingen in de teams.  

8. Registratielijsten  

Deze lijsten werden dit jaar 2x doorgenomen en de veranderingen zijn bijgewerkt.  
Per 31 december 2018 is de situatie als volgt:  

 
De nood- en dwangmeldingen zijn maandelijks aan de inspectie doorgegeven.  

9. Externe contacten  

Vanuit de commissie zijn er geen informatiebijeenkomsten bezocht.  

10. BOPZ-Training team  

In elk team heeft er een training plaatsgevonden door de betrokken gedragsdeskundige. De BOPZ 
arts heeft de powerpoint bekeken. Eind 2017 heeft er eerst scholing door de BOPZ arts aan de 
commissieleden van de M&M plaatsgevonden.  

11. Wet Zorg en Dwang  

Op 1 januari 2020 zal de wet Zorg en Dwang van kracht gaan. Als M&M-commissie zijn wij in 2018 

begonnen met de voorbereiding op de komst hiervan. Iedere vergadering bespreken we aantal 

artikelen uit de wet. Als M&M commissie zullen we met de Raad van Bestuur in gesprek gaan en 

de aanbeveling doen om een projectgroep te starten welke zich bezig gaat houden met de 

consequenties die de WZD met zich meebrengt. Hierbij valt te denken aan de inrichting van het 

ECD, (extra) inzet personeel en communicatie. Op deze manier hopen we te werken aan een 

soepele overgang van de wet BOPZ naar de WZD. 
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4.7. Klachten cliënten 
Er zijn in 2018 zes klachten van cliënten binnen gekomen bij de klachtenfunctionaris. Twee 

klachten betroffen bejegening en communicatie. Twee andere klachten betroffen het niet nakomen 

van gemaakte afspraken. Een vijfde klacht betrof agressie door medebewoners. Hiervan is een 

incidentmelding gedaan en een Prisma-analyse uitgevoerd. De zesde klacht betrof een melding 

voor de technische dienst die door de medewerker was vergeten. Er zijn geen klachten 

gedeponeerd bij de klachtencommissie . Klachten konden naar tevredenheid van cliënten in de lijn 

worden afgehandeld. 

5. Werken aan Clienttevredenheid (Bouwsteen 2) 
 

In november 2017 is er bij Siloah een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd m.b.v. de Buntinx-

methode / Quality Qube door Facit.  

 

Gewaardeerd werden: Emotioneel welzijn, Zorgzaamheid en Betrokkenheid. 

Voor verbetering: Fysiek en Materieel welzijn, Beschikbaarheid Zorg en Coördinatie 

Management.  

Monitoren van de implementatie van de verbeteracties in 2018 

 
Op Zorgkaart Nederland staan 133 waarderingen van cliënten / cliëntvertegenwoordigers met 

een gemiddelde score van 8,1. 
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Aan de dialoogtafels zijn de volgende verbeterresultaten opgehaald: 

• Gebied Oost (m.b.t. Beschikbaarheid zorg): Huiskamerdiensten van 16.00 - 19.30 uur in de 

huiskamer als medewerkers in de zorg bezig zijn. Er wordt veel voor de bewoners gedaan en 

er is veel plezier in de huiskamer. 

• Gebied Oost (m.b.t. Coördinatie / Management): veel waardering voor het functioneren van 

de coördinatoren zorg. 

• Gebied Midden (m.b.t. Coördinatie / Management): waardering voor openheid en nabijheid 

van Manager Zorg. 

• Gebied Midden (m.b.t. Fysiek en Materieel welzijn): nieuwe locatie Tharah ter vervanging van 

Bethesda Den Dolder. 

In de teams zijn actieplannen met ontwikkelpunten opgesteld in de: enkele voorbeelden:  

• Klokkenberg: Continuïteit en Communicatie; 

• Tharah / De Eik: Koken op de 1e zaterdag van de maand; Aandacht voor bezigheden op 

woongroep De Eik op vrijdagavond; 
• Bethesda / Tharah (beschikbaarheid zorg):  

o Uitbreiding van aantal uren zodat er meer begeleiding op de groep is;  
o Door teambesluit (contracten onder de 16 uur zijn niet meer 'welkom') zijn we als 

personeel beter ingespeeld op onze bewoners. We weten wat er speelt en zijn sneller 

in staat om te handelen.  
o Begeleiders zijn meer aan het woord over onze cliënten omdat de taken door 

zelforganisatie / verdeling PB-schap beter zijn verdeeld; 
o Meer kennis rondom seksualiteit : binnen in ons team is er iemand die seksualiteit 

/intimiteit/ wonderlijk gemaakt op heeft gepakt. 

 

6. Zelfreflectie in de teams (Bouwsteen 3) 

Werken bij Siloah is betekenisvol werk. We verlenen zorg vanuit ons hart. Vanuit een christelijke 

identiteit bieden we mensen met een beperking de zorg die ze verdienen. De 

dagelijkse ontmoetingen met cliënten maken ons werk uitdagend. De cliëntvraag staat bij 

ons centraal. Door te investeren in de ander en te durven geven, zorgen we dagelijks voor 

perspectief. Samen met 700 collega's op bijna 30 locaties. 

"Er is hier een fijne en open sfeer.  

We werken hard, maar er is altijd tijd voor een geintje!" 

Cultuur 
 

Samen dienen 

Gods Woord is de basis voor ons werk en de norm én bron  voor ons handelen. We praten me 

elkaar over geloof, zingen samen en lezen uit de Bijbel.  

 

Samen presteren: 

Als jij je goed voelt, kun je beter presteren. We hebben oog voor jou en kijken wat je nodig hebt.  

 

Samen organiseren 

We zijn ervan overtuigd dat onze medewerkers zelf tot een goede aanpak en realisatie van 

projecten kunnen komen. Van roosters opstellen tot beleidsmatige / zorg gerelateerde projecten. 

Je realiseert ze samen.  

 



 
25 

Samen lachen 

We werken hard, maar maken ook graag plezier. Van die flauwe grap tot een gezellig teamuitje. 

We hebben het leuk met elkaar en zorgen voor een fijne sfeer.  

 

Samen delen 

De unieke verhalen van de werkvloer geven energie en die delen we dus ook graag met elkaar. 

We zijn trots en dankbaar dat een ieder van ons zijn persoonlijkheid en talent mag inzetten voor 

de ander.  

Identiteit 

Doorleefd dienen 

Zorgen. Dat is bij ons veel meer dan werk. Het is een deel van ons leven. Wij willen uitstekende 

zorg leveren. Omdat het leven bijzonder kostbaar is. 

 

Elkaar dienen en elkaar wijzen op de genade van God. Onze zorg, ons spreken en onze 

voorzieningen ademen de sfeer waarin we God willen dienen.  

 

Onze roeping is om onze naaste te dienen. Vanuit oprechte aandacht voor onze cliënten, zoeken 

we voortdurend naar het beste. En we stimuleren hen om waar dat kan, zelf ook dienstbaar te 

zijn.  

 

Doorleefd delen 

Wij nemen de tijd om echte aandacht te geven. We willen elkaar kennen, en onszelf laten 

kennen. Zo delen we veel meer dan een werkplek. Wij delen ons leven. 

 

Doorleefd dienen en delen. Dat kunnen we alleen, als we eerst zelf ontvangen. Dat vraagt een 

leven uit de Heere Jezus, die onder ons leefde en Zijn leven gaf. Alleen in Hem kunnen we 

vruchtbaar leven. Alleen van Hem 

kunnen we leren ons leven te delen met anderen.  

Verhalen 

Ik herinner het mij nog goed; die dag, na een paar heerlijk vrije dagen kwam ik weer op mijn 

werk. Bij binnenkomst wees een deelnemer gelijk naar zijn werktafel: ‘Kijk eens wat ik allemaal 

gedaan heb’. Vol trots liet hij zien hoe hard hij gewerkt. Ik keek naar zijn tafel en zag zijn hele tafel 

vol doosjes liggen. Hij had een dag superhard gewerkt om mij te verrassen.  

Ik gaf hem een groot compliment en de hele dag heeft hij met een lach op zijn gezicht gewerkt.  

Dit is een van de vele dingen die mijn werk zo mooi maken! Hij blij, ik blij! 

 

Daar zit onze nieuwe cliënt. Voorzichtig peil ik haar gedachten. Hoe is het om hier te wonen? Is ze 

blij met haar nieuwe appartement, haar meubels, haar kopjes, maar vooral: haar plek op de 

groepen de begeleiding? Hoe is het voor haar, de overgang van thuis naar hier? Zo zitten wij 

wekelijks een half uurtje bij elkaar. Stukje bij beetje komen er meer van haar gedachten, dromen 

en ervaringen tevoorschijn. Stukje bij beetje vertelt ze wat ze hoopt voor de toekomst, wat haar 

verwachtingen zijn. Samen maken wij een plan. Op welke manier kunnen wij werken aan haar 

dromen? Hoe kunnen wij haar leren hoe je een zelfstandig leven leidt? Doelen worden gesteld, 

overwinningen behaald en gevierd. Hoe mooi is het om te zien dat iemand steeds meer vertrouwen 

krijgt in zichzelf en in haar omgeving. Hoe mooi is het om dit als begeleidster te mogen begeleiden, 
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toejuichen en steunen. Regelmatig denk ik bij mezelf: ‘Wat heb ik toch mooi werk’. Het allermooiste 

vind ik, als de cliënt verwoord hoe zwaar het dikwijls voor haar is om tegen haar beperkingen aan 

te lopen, Maar daarin te mogen wijzen op Hem, Die gezegd heeft: ‘Werpt al uw bekommernis op 

Mij, want Ik zorg voor u.’ Niet met loze woorden te hoeven komen, maar te mogen wijzen op Hem 

Die trouwer zorgt dan welke begeleiding ook. Dan voel ik mij dankbaar, te mogen werken bij een 

organisatie waar dit geluid uitgedragen mag worden. 

 ‘Jij staat niet alleen!’ 

Samen met mijn bewoner zit ik op de bedrand, om te danken voor de dag. Met één oor luister ik 

naar haar  gebed, met het andere oor luister ik of het op groep rustig blijft. Ondertussen denk ik 

hoe te handelen wanneer het niet goed gaat en de spanning op loopt en een uitweg probeert te 

zoeken. We noemen dat moeilijk verstaanbaar gedrag. We noemen dat vaak een “escalatie”. 

Altijd weer spannend of ik deze in goede banen kan leiden door de juiste hulp te bieden. En dan 

opeens hoor ik haar bidden: “Wilt U zijn met de begeleiders en hun helpen?” Dan dringt het tot mij 

door: “ik sta niet alleen!” Dit is voor mij de meerwaarde van het werken in een reformatorische 

organisatie. Je staat niet alleen! Naast cursussen en overleggen om professioneel te blijven, 

mogen wij ook bidden om de hulp van God. Fijn dat een bewoner mij dit liet zien! 

Wat een meerwaarde om bij Siloah te werken! 

Picknicken 

Het is al dagenlang prachtig weer. Dat vraagt om een uitje! Op een dag keken mijn collega en ik 

elkaar aan en zeiden tegen elkaar: “wij gaan erop uit”. Zo gezegd, zo gedaan. Brood gesmeerd, 

drinken ingepakt en wat dan al niet meer en op naar de bus. Oh ja, ook nog tuinstoelen meenemen 

want bij een picknickbankje zijn vast niet genoeg zitplekken. Past dat? Ja, de klep kan dicht. 

Aangekomen op onze picknickplek, helpen we de cliënten uit de bus. ‘'Wil jij niet gelijk zitten?’' Blijf 

dan maar lekker even staan, even wennen aan de plek waar wij zijn. ‘'Sigaretje?’' Tuurlijk, bij zo’n 

uitje hoort een sigaretje. Petje op voor de zon en natuurlijk ook nog even insmeren. ‘'Zit iedereen?’' 

We bidden met elkaar en eten een boterham. Ondertussen varen er bootjes voorbij en wordt er 

hard gezwaaid. ‘'Wil je wonen op de boot? Dat mag hoor. Morgen? Prima, ga jij er morgen wonen. 

Eet smakelijk!” wordt ons regelmatig toegeroepen van de fietsers die voorbij fietsen. Wat kan een 

zonovergoten dag en blije cliënten toch een vreugde geven aan een werkdag met een spontaan 

picknickuitje!  

Genieten van de kleine dingen 

“Hé, heb je dat gat in je jurk nu nog steeds niet gemaakt?” Oh ja, dat is waar, er zat een gat in… 

Wat houden de bewoners je toch goed in de gaten.  

In mijn werk kan ik echt genieten van deze kleine dingen! 

 Een cliënt die weet dat ik echt geen koffie lust en daarom aan het einde van mijn dienst naar 

kantoor komt met een lekker bakje thee en een koekje! 

Een andere cliënt, die de Douwe Egberts punten van de koffie verpakking had geknipt en bij mij 

kwam brengen...  “Die moet je maar mee naar huis nemen, dan kan je sparen voor je uitzet”.  

Ja, er zijn ook dagen dat alles mis lijkt te gaan. Dan knoei ik met de soep, gaat er een glas water 

over de tafel en laat ik van alles vallen,  

Mijn cliënt zag dit en moest er om  lachen.  “Wat ben je toch zenuwachtig, je zit vast te veel aan je 

vriend te denken”. En zo maken ze je dag weer goed! 

Waar ik laatst ook zo blij van werd is van een bewoner die naast me kwam zitten en zei: “Jij moet 

hier echt altijd blijven werken hoor. ‘k wil echt niet dat je weg gaat!”. 

Ben jij ook iemand die kan genieten van de kleine dingen? Kom dan eens kijken bij Siloah! 
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Medewerker tevredenheid 

 
Siloah behaalt 'keurmerk beste werkgever'! 

Bron: Managers Zorg Siloah op Insite 

 
Gewaardeerde collega’s, 

  

Dankbaar en trots willen we graag wat met jullie delen:  

Zoals jullie weten heeft de afgelopen tijd het medewerker tevredenheidsonderzoek plaats 

gevonden. De resultaten hiervan zijn vanmorgen in aanwezigheid van alle managers zorg, de Raad 

van Bestuur en enkele collega’s van het DCS gepresenteerd. Als managers zijn we heel blij met 

de resultaten. Tot onze grote verrassing bleek dat de resultaten er zelfs toe hebben geleid dat 

Siloah het ‘keurmerk beste werkgever’ ontvangt. Dit had zonder jullie inzet niet gekund…! Wij 

waarderen jullie inzet om deel te nemen aan het onderzoek, maar vooral ook jullie grote 

bevlogenheid en betrokkenheid in het uitvoeren van jullie werk. Dit blijkt heel duidelijk uit de manier 

waarop jullie je hebben uitgesproken. 

Met name de thema’s ‘cliëntgerichtheid’, ‘identiteit’ en ‘werken vanuit visie’ komen er als 

trotspunten uit. 

  

Collega’s, we zijn echt heel trots op jullie! Graag komen we in de komende tijd bij jullie langs om 

de resultaten per team te bespreken. Het doel zal dan zijn om afspraken te maken hoe we in 

gezamenlijkheid verder kunnen bouwen op de gepresenteerde resultaten. Ook zullen we jullie nog 

verrassen met een tastbaar gebaar. Daar komen we uiteraard op terug. 

  

Ontvang een hartelijke groet, 

  

Managers zorg Siloah 

 

Medewerker tevredenheid werd gemeten met meetinstrument van Effectory. 

Een samenvatting van de resultaten staat op de volgende pagina. 

De scores liggen op alle aspecten hoger dan die in 2016. 

 

Medewerkers gaan in de teams ‘Aan de slag” met de resultaten op teamniveau. Ze worden 

gestimuleerd  om sterke punten en positieve ervaringen te benutten en om  2-3 verbeterpunten op 

te nemen in het teamjaarplan.  
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* N.B. : De score ’10,4’ bij ‘Aanbevolen als werkgever’ is geen cijfer maar een  NPS (Non Promotor Score) 
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6.1. Teamontwikkelmeter voor de teams 
Dit instrument komt voort uit de ervaringen van Waardigheid en trots - coaches bij de ondersteuning 

van verpleeghuizen met een kwaliteitsvraagstuk. Deze tool is onderdeel van het dossier ‘Werken 

aan verandering’ – deel 6. Teamontwikkeling en cultuur. 

De Teamontwikkelmeter (TOM) voor teams wordt gebruikt om in het kader van de implementatie 

van samen organiseren na te gaan in welke fase van ontwikkeling het team zich bevindt. 

Er worden vier fasen in teamontwikkeling onderscheiden: 

1. Een bundeling van individuen: de onderlinge verbinding is (nog) niet sterk. 

2. Een groep: de sociale binding in het team is redelijk tot goed en het zelfstandig regelen en 

coördineren in en namens het team krijgt meer aandacht. 

3. Een team: er wordt in het team gewerkt aan samenwerking, de teamtaken zijn verdeeld en er 

zijn heldere werkafspraken gemaakt. Er is onderling vertrouwen en respect voor verschillen. 

4. Zelfstandig team: er wordt in het team goed samengewerkt, het team heeft geleerd te leren, 

lost zelfstandig problemen op en werkt gezamenlijk en continu aan verbeteringen. 

De oorspronkelijke TOM bestaat uit vier dimensies met aandachtspunten: 

1. Houding en gedrag 

1.1. Eigen regie cliënten 

1.2. Eigen regie medewerker 

1.3. Inzet sociaal netwerk 

1.4. Medezeggenschap 

1.5. Regels en protocollen 

1.6. Inzetbaarheid 

1.7. Gastvrijheid 

2. Organiseren en coördineren 

2.1. Teamtaken 

2.2. Coördinatie in en tussen teams 

3. Leren en ontwikkelen 

3.1. Vergaren en delen van kennis 

3.2. Planmatig en methodisch werken 

3.3. Resultaatverwachtingen 

3.4. Leerplan / continue leren 

3.5. Communicatie 

4. Samenwerken en besluitvorming 

4.1. Hanteren van conflicten en feedback 

4.2. Besluitvorming 

4.3. Samenwerken 

4.4. Overleg en communicatie 

Hieraan heeft Siloah 1 dimensie toegevoegd, namelijk “Kwaliteit en Veiligheid” (zie volgende 

pagina). De verbeterpunten vanuit het kwaliteitsrapport 2017 zijn doorgevoerd in de TOM die in 

2018 is gebruikt. 

Instrument gebruiken 

De teamleden kunnen in de Teamontwikkelmeter zelf scoren. Er is een verzamelstaat voor de 

teamleider of teamcoach. In het instrument zelf is een korte praktische instructie met betrekking tot 

het scoren opgenomen.  

Coaches hebben met team aan de resultaten van de TeamOntwikkelMeter 2017 gewerkt.  Coaches 

pakken dit heel goed op en zijn in staat om teams te inspireren om met resultaten van de TOM aan 

de slag te gaan; Op de volgende pagina zijn de resultaten van de TOM 2018 in kaart gebracht. Ter 

vergelijking zijn de resultaten van 2017 bijgevoegd. 
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Op alle 5 de onderwerpen hebben onze medewerkers hun teams op een gemiddeld hogere 

teamfase gescoord. Onderwerp ‘Samenwerken en besluitvorming’ is het sterkst gegroeid. In 2017 

gaven medewerkers dat punt de laagste score, dit jaar geven ze hun teams op dat punt de hoogste 

score. Onderwerp ‘Leren en ontwikkelen’ is ook sterk hoger beoordeeld. 

Natuurlijk hebben de coaches zelf ook groei gezien bij de teams, maar dat medewerkers het zelf 

zien is het allerbelangrijkste.  

Ontwikkelgesprekken zijn verder ontwikkeld en worden als meerwaarde gezien in het verder leren 

kennen van zichzelf en te werken aan individuele ontwikkeling.  

fase 0 fase 1 fase 2 fase 3 fase 4

omschrijving….. We hebben met ons team dit 

onderwerp besproken en weten 

waarom dit belangrijk is

We hebben met ons team 

afgesproken welk gedrag hierbij 

hoort.

We spreken elkaar aan op dit 

gedrag en delen onze kennis met 

collega's en anderen binnen de 

organisatie.

We toetsen bij anderen of we dit gedrag 

laten zien. We zijn trots op ons team 

betreft dit onderwerp.

Wij weten dat elke client een 

begeleidingsplan heeft en 

kennen de inhoud daarvan 

We houden ons allemaal op de 

hoogte van de inhoud van alle 

begeleidingsplannen van de 

clienten die we begeleiden. 

Afspraken met client en/of 

clientvertegenwoordiger worden 

goed nagekomen; er wordt op 

alle doelen in het 

begeleidingsplan gerapporteerd; 

alle teamleden werken hier aan 

mee. 

 Alle teamleden zijn 

aanspreekbaar op het naleven 

van de gemaakte afspraken. Alle 

teamleden spreken alle 

teamleden aan op naleven van 

gemaakte afspraken. Alle 

teamleden delen kennis met 

collega's binnen en buiten het 

team.  

Als team gaan we zelf na of we het 

afgesproken gedrag laten zien. Als team 

vragen we dat ook na bij 

client(vertegenwordigers). Dit doen we 

regelmatig en in ieder geval jaarli jks. 

We markeren en vieren wat goed gaat 

en komen tot verbetepunten.  

Wij weten dat er meldingen 

gedaan  worden van zaken 

die niet goed gaan in en 

rondom het zorgproces 

Alle teamleden houden zich op 

de hoogte van de uitkomsten van 

het zorgproces 

Uitkomsten van het 

zorgprocesworden met elkaar 

besproken. Oorzaken worden 

geanalyseerd (nog  aanpassen) 

Opgedane ervaringen en goede 

ideeen worden binnen het team 

gedeeld. Oorzaken van 

tekortkomingen in het zorgproces 

leiden tot verbeteracties. 

Tijdens het teamoverleg wordt 

geevalueerd wat verbeteracties hebben 

opgeleverd. Ervaringen en goede ideeen 

worden gedeeld met management en 

andere teams 

Wij weten dat er jaarli jks 

een Client Tevredenheids 

Onderzoek (CTO) wordt 

uitgevoerd

We vinden het belangrijk om te 

weten hoe de clienten de 

geboden kwaliteit van zorg en 

begeleiding waarderen. We 

stimuleren clienten mee te 

werken aan CTO. 

Als team bespreken we de 

reslutaten van het CTO. 

Als team gaan we na of de 

ervaren kwaliteit is verbeterd. 

Anderen vragen wij om daarin 

met ons mee te denken. 

Ervaringen en goede ideeen bij het 

werken aan het verbeteren van de 

uitkomst van het CTO wordt met 

anderen gedeeld (CR, andere teams, 

management, DCS). 

Wij weten dat een onderlinge 

relatie met clienten, 

collega's, mantelzorgers en 

vrijwill igers het welbevinden 

bevordert van de client. 

We  vinden  het belangrijk om 

een relatie op te bouwen en te 

onderhouden met clienten, 

collega's, mantelzorgers en 

vrijwill igers.

We hebben afspraken gemaakt 

wat we hieronder verstaan en 

hoe wij hier aan werken. We zien 

dat de samenwerking met de 

verschillende relaties verbetert. 

Medewerkers, mantelzorg en 

vrijwill igers bespreken met 

elkaar  wat goed gaat in de 

omgang met clienten waar zorg 

en begeleiding aan wordt 

verleend.

Als team spreken we elkaar en 

andere relaties aan op gedrag, 

met het oog op begeleiding van 

client. We delen ook kennis met 

elkaar en andere relaties.

Als team nemen we initiatief om de 

samenwerking met relaties te 

evalueren.

Wij hebben oog voor 

clientgebonden risico's en 

melden incidenten.

Wij zijn op de hoogte van 

(clientgebonden) risico's en 

voelen ons veilig om incidenten 

te melden

Bij het uitvoeren van acties 

rondom clientgebonden risico's 

wordt altijd rekening gehouden 

met wensen van de client; 

Incidenten en bijna incidenten 

worden altijd gemeld; er wordt 

gewerkt volgens vastgestelde 

richtli jnen en protocollen.

Incidenten worden in het team 

besproken; er worden 

verbeteracties ingezet; agressie 

en overschrijdend gedrag wordt 

verminderd of voorkomen; 

medicijnen worden op veilige 

wijze toegediend; er wordt 

hygienisch gewerkt; 

Verbeteracties worden geëvalueerd. Er 

wordt geleerd van effectieve 

beheersmaatregelen bij risico's en van 

herkenbare signalen bij overschrijdend 

gedrag. Ervaringen en best-practices 

worden gedeeld met management en 

andere teams

Veiligheid en 

vrijheidsbevordering van 

clienten zijn voor ons 

voortdurend onderwerp van 

gesprek.

Bij constatering van gevaar of 

risico overweegt iedereen 

zorgvuldig of hier een 

vrijheidsbeperkende maatregel 

moet worden ingezet. Dit 

overleggen we met de 

ortopedagoog.

Als team  hebben we gedrag 

afgesproken passend bij de 

ingezette maatregelen.

We spreken elkaar aan op 

afgesproken gedrag.

De ingezette maatregelen worden 

voortdurend geevalueerd. We 

betrekken daar ook anderen bij. We 

delen de succesverhalen met andere 

teams. 

5.3

Kwaliteit van zorg en 

begeleiding zoals die 

door clienten wordt 

ervaren 

5. Kwaliteit en veiligheid

5.1
Kwaliteit van zorgproces - 

Afspraken met cliënt

5.2

Kwaliteit van zorgproces - 

Uitkomsten van 

meldingen onvrede, 

klachten, incidenten, 

clientgebonden risico's, 

interne audits. 

5.4

Kwaliteit van de relatie 

tussen client, 

medewerkers, informeel 

netwerk en vrijwilligers

5.5

Borging van veiligheid in 

zorg en begeleiding - 

risico's en incidenten

5.6

Borging van veiligheid in 

zorg en begeleiding - 

vrijheids-bevordering
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7. Opvolging (Verbeter)acties voor 2018 

1. Bouwsteen 1 Zorgproces rondom de individuele cliënt 

(verbeter)actie Resultaat / Stand van zaken 

Met betrekking tot het ontwikkelplan ‘Begeleiden 
met Perspectief’: 

a. Steun en support van manager zorg en 
orthopedagoog zijn belangrijk om het 
thema “Ken de cliënt” goed onder de 
aandacht van de medewerkers te 
houden;  

b. Na het eerste deel wordt in 2018 gewerkt 
aan het tweede deel “Ken jezelf”. 

Blijft ook in 2019 actueel  
 
Dit krijgt vorm in een afstemming in 
samenwerking tussen de teams met hun 
coach, orthopedagoog en manager; de rol 
van de coach is verdiept van teamcoach 
naar ‘coach op maat’ 
 
Gestart.  

Met betrekking tot het ontwikkelplan 
‘Vrijheidsbevordering’ blijft het evalueren van het 
effect van vrijheidsbeperkende maatregelen 
voortdurend aandacht vragen.  

Geborgd in M&M (Middelen & 
Maatregelen) commissie 

Ontwikkelplannen in 2018: 
a. Basiszorg en eigen regie versterken d.m.v. 

technologie;. 
b. Aandacht voor intimiteit en seksualiteit 

binnen Siloah.  

 

 
Project opgestart; projectgroep is 
verkennend aan het werk; 
Beleidsstuk is in ontwikkeling en de 
methode ‘Wonderlijk gemaakt speciaal’ is 
geïmplementeerd binnen alle teams van 
Siloah; coördinatoren zorg zijn geschoold. 

Met betrekking tot het ECD verdienen de 
volgende zaken aandacht: 
a. complexiteit van het ECD terugdringen en 

regelmatig scholing bieden;  
 
 
b. het passend maken van het begeleidingsplan 

(BGP) en de BGP - cyclus aan de 
verschillende zorgtypes, zoals logeren en 
ambulante zorg;  

c. extra tijd toekennen aan medewerkers voor 
het maken van BGP voor logees en 
ambulante cliënten;  

d. er moet een effectieve oplossing gerealiseerd 
worden om in het ECD te laten zien dat het 
BGP van de cliënt gebruikt is als instrument 
om met cliënt(vertegenwoordiger) de zorg en 
begeleiding af te stemmen. Gedacht kan 
worden aan (een combinatie van) 
halfjaarlijkse evaluaties, ondertekening 
tijdens begeleidingsplanbespreking en 
digitale ondertekening. 

 
 
Hieraan is hard gewerkt: zie opmerkingen 
aan dialoogtafels op p 14. Er is binnen het 
DCS een medewerker in dienst genomen 
voor scholing ECD en methodisch werken.  

De punten b, c en d zijn opgestart; hebben 
vertraging opgelopen door onvoldoende 
formatie applicatiebeheer gedurende 
enkele maanden in 2018. 

 

Er moet een antwoord komen op de vraag hoe er 
in niet BOPZ - locaties moet worden omgegaan 
met incidentele vrijheidsbeperkende 
maatregelen. 

Wordt meegenomen in het project m.b.t. 
de nieuwe Wet Zorg en Dwang. 
Implementatie hiervan moet uiterlijk juli 
2020 gereed zijn. 

Met betrekking tot de beoordeling van 
cliëntgebonden risico’s zijn nodig het geven van 
instructie aan nieuwe medewerkers, het begeleid 
inwerken en een korte handleiding in het 
Handboek ECD. 

Is opgenomen in Handleiding. 

 

 



 
33 

Verbetermaatregelen m.b.t. het melden van incidenten lopen door in 2019 en zijn gericht  op: 
a. aanpassingen in het ECD om, zonder invoer van veel vrije tekst, volledig te melden; 
b. ondersteuning van oorzakenanalyse, verdiepend onderzoek en het genereren van 

effectieve managementinfo; 
c. relatie met high risk categorieën; 
d. aandacht voor toenemende agressie en effect op medewerkers; 
e. kennis vergroten over high-risk medicatie; 
f. bevorderen van melden van incidenten met brandrisico. 

 
2. Bouwsteen 2 Cliëntervaringen 

(verbeter)actie Resultaat / Stand van zaken 

De mogelijkheid om meer cliënten bij het 
cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) te 
kunnen betrekken 

hierover wordt nagedacht; implementatie bij 
volgende CTO in 2019 

Verbeteracties in teams en organisatie n.a.v. 
de resultaten CTO 2017, met name m.b.t. 
‘Coördinatie / Management van zorg’ en 
‘Beschikbaarheid van zorg’ 

(zie p 23) 

Mogelijkheden tot kort - cyclisch meten van 
cliënttevredenheid onderzoeken en 
implementeren. 

Hierover wordt nagedacht bij de 
implementatie bij volgende CTO in 2019. 
 

 

Rondom Bouwsteen 2 is de conclusie dat het instrument goed is maar dat het rendement van 

verbetermaatregelen kan worden verbeterd. 

 

 

3. Bouwsteen 3 Zelfreflectie van de teams 

(verbeter)actie Resultaat / Stand van zaken 

Voortdurend in beeld houden dat het 
uitgangsprincipe van zelforganisatie is: zorg 
dicht bij de cliënt; hierover verbindend in 
gesprek blijven. 

Is merkbaar praktijk geworden in de teams. 
Zelforganisatie is meer samen organiseren 
geworden. 
 

Teams na laten denken over ‘Waarom doen 
we de dingen?’ 

Bewustzijn is er, de uitvoering begint op gang 
te komen. 

Voor teamreflectie in 2018 werken aan 
verdieping van de reflectie, eventuele 
verbetering van TOM, intervisie-instrumenten 
inzetten, meer accent op teamverband, meer 
kennis van kwaliteit krijgen en meer 
teamresultaten (gericht of van toepassing op 
eigen team) bespreken.  

Verbetering van de TOM heeft 
plaatsgevonden en wordt door medewerkers 
(tijdens invullen voor 2018) positief 
gewaardeerd. Aan de dialoogtafels is per 
gebied gewerkt aan meer kennis van kwaliteit 
krijgen en meer teamresultaten bespreken. 
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8. Verbeteracties voor 2019 
Vanuit het gesprek over de inhoud van dit kwaliteitsrapport aan de dialoogtafel met een 

afvaardiging van de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, Managers Zorg, Centrale Cliëntenraad 

en Ondernemingsraad zijn de volgende verbeterpunten voor 2019 benoemd: 

1. Het gesprek tussen medewerkers en clientvertegenwoordigers over het samen invullen van 

de zorg rondom de client op de goede manier leren voeren en in de praktijk brengen; 

aandacht besteden aan het feit dat het gesprek met ouders van de client anders is dan met 

broers en zussen van de client; medewerkers moeten de juridische en financiële kennis 

hebben om de dialoog goed te voeren; 

2. Het proces van het ondertekenen van het begeleidingsplan laten bewaken door 

administratie; 

3. Aandacht voor meer bewegen & zinvolle actieve dagbesteding 

4. Meer domotica en technologie inzetten als vervanging van menskracht; 

5. Cliënten als BHV-ers op locaties inzetten; hiervoor een opleidingsplan ontwikkelen; 

6. Taken van Coördinatoren Zorg en Begeleiders verschuiven naar (administratieve) 

ondersteuning; 

7. Zorgkaart Nederland beter & actiever benutten: het reacties geven stimuleren en 

aantoonbaar met elkaar in gesprek gaan over de inhoud; 

8. Teams geven behoefte aan m.b.t. teamontwikkeling gericht op samenwerking. Acties 

vanuit de Teamontwikkelmeter geven dit weer, bijvoorbeeld: intervisie vorm geven / 

gesprek over feedback geven); 

9. Aandacht en invulling geven aan het vieren van successen; 

9. Conclusies 
Het ‘Samen maken we de zorg beter’ is in dit rapport volgens de vier bouwstenen van het 

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg inzichtelijk gemaakt. 

De dialoogtafels blijken een geschikt middel om met stakeholders resultaten m.b.t. kwaliteit en 

veiligheid te bespreken en gezamenlijk te komen tot het formuleren van verbeteracties. Het 

samen leren en verbeteren wordt aan de dialoogtafel op gang gebracht. Tevens blijken deze 

dialoogtafels een geschikt hulpmiddel om  regie te houden op het decentraal werken. 

In 2017 en 2018 is Siloah met name instrumenteel bezig is geweest bij het implementeren van 

het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Het is een uitdaging om in 2019 te gaan werken aan het 

vasthouden, verdiepen en  verinnerlijken van het werken aan de drie bouwstenen van dit 

kwaliteitskader 


