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1.

Voorwoord van de bestuurder

Opnieuw schrijf ik met genoegen een voorwoord bij dit Kwaliteitsrapport van Siloah. Het rapport geeft
veel inzicht in wat Siloah belangrijk vindt in de kwaliteit van de zorg en waar Siloah staat.
Voor Siloah is de mening van de cliënten en medewerkers belangrijk. Daarom horen wij hen op vele
manieren. Er is een actieve betrokkenheid in de medezeggenschapsorganen. Ook zijn er in 2019 weer
diverse dialoogtafels gehouden over de Kwaliteit van de zorg. Aan deze dialoogtafels namen deel
medewerkers, managers zorg, en vertegenwoordigers van de (Centrale) Cliëntenraad Ondernemingsraad, Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Ook zijn er tevredenheidsonderzoeken gehouden waarbij
de tevredenheid van de cliënten wordt bevraagd aan de cliënt indien dit mogelijk is, aan de vertegenwoordigers en aan de medewerkers. In het rapport zien we dat er een grote betrokkenheid is van de
medewerkers tot de cliënten. De wens van onze medewerkers is om nog meer gerichte aandacht voor
de cliënt te hebben. De methodiek Begeleiden met Perspectief die in 2019 is geïmplementeerd is hierop
gericht. Deze methode kent 3 pijlers: ken de cliënt, ken jezelf en ken de ander. Wat als methodische
interventie hierin ondersteund is, is de inzet van ‘Mijn eigen plan’, waarbij de technologie de zorg kan
ondersteunen en de zelfredzaamheid van de cliënt wordt vergroot. Beide ontwikkelingen zijn gestart
en geëvalueerd met een positief resultaat.
In 2019 is door Zorggroep Sirjon een nieuwe missie en kernwaarden geformuleerd. Zie pagina 9
voor de uitwerking hiervan.
“Zorggroep Sirjon wil mensen dienen die kwetsbaar zijn vanwege hun beperking of hoge leeftijd.
Dit doen we niet alleen omdat we geloven dat het onze opdracht is ons naaste lief te hebben,
maar juist ook omdat we dit ervaren vanuit ons hart”.
Zorggroep Sirjon hanteert hierin vier kernwaarden: Gelijkwaardig – Liefdevol - Toegewijd Verantwoordelijk - Wat hieronder wordt verstaan vindt u in deze rapportage terug.
De identiteit neemt in het leven van cliënten en medewerkers een centrale plaats in wat ook uit het
cliënttevredenheidsonderzoek blijkt. Graag geef ik weer hoe wij als organisatie de identiteit in het leven
en werken zien en is verwoord in onderstaande punten, namelijk:

• 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.
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We zien in het rapport mooie resultaten ontwikkelingen en leerpunten om weer mee te nemen.
Met veel dank aan medewerkers en managers in de zorg die samen met de ondersteunende diensten
dit mooie resultaat hebben bereikt. Dat onze dank bovenal zou toekomen aan de Heere die ons zoveel
geeft en vanuit Zijn Woord ook leert: En wat hebt gij, dat gij niet hebt ontvangen? 1 Korinthe 4:7
Gerda de Pater, lid Raad van Bestuur

1.1

Leeswijzer

Na het voorwoord in hoofdstuk 1 is in hoofdstuk 2 een samenvatting van dit rapport te vinden.
In hoofdstuk 3 beschrijft Siloah Gehandicaptenzorg als werkmaatschappij van organisatie Zorggroep
Sirjon. Aan bod komen de missie, de kernwaarden, de strategie en wat we in 2019 bereikt hebben.
In hoofdstuk 4 wordt kort beschreven hoe Siloah in 2019 aan het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg
heeft gewerkt. Hoofdstuk 5 gaat over de kwaliteit van het zorgproces rondom de individuele cliënt
(Bouwsteen 1). In hoofdstuk 6 gaat het over het werken aan de verbetering van cliëntervaringen
(Bouwsteen 2). In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op ervaringen binnen de teams en op verhalen van
medewerkers (Bouwsteen 3).
Hoofdstuk 8 gaat over de opvolging van (verbeter)acties uit het kwaliteitsrapport 2018. In hoofdstuk 9
zijn (verbeter)acties voor 2020 beschreven. Deze acties moeten een plaats krijgen in de jaarplannen
van gebieden en teams voor 2020.
Hoofdstuk 10 sluit af met een conclusie. In een bijlage is het verslag van de externe visitatie terug
te vinden.
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2.

Samenvatting

Begeleiden met Perspectief staat als gedachtegoed centraal binnen onze organisatie. De pijlers
Ken de cliënt, Ken jezelf en Ken de ander vormen hierbij het uitgangspunt.
Begeleiden met Perspectief vraagt een reflectieve houding van onze medewerkers en nodigt uit om
vanuit verbinding samen te leren en ontwikkelen.
Wij zijn trots en dankbaar dat uit de gesprekken met onze cliënten, cliëntvertegenwoordigers,
medewerkers, de dialoogtafels en interne toetsing blijkt dat Begeleiden met Perspectief steeds meer
wordt doorleefd en uitgedragen door alle medewerkers binnen onze organisatie.
Dit zijn onze sterke- en verbeterpunten om (nog meer) vanuit de verbinding samen te leren
en ontwikkelen:

Sterke punten:
• Door stil te staan bij Ken de cliënt en Ken jezelf, geven medewerkers aan gedrag van de cliënt beter
te begrijpen, met als gevolg dat de kwaliteit van onze zorg op individueel, cliëntniveau verbeterd.
• De teams zijn actief met het implementeren van Begeleiden met Perspectief: Er is aandacht voor
de ontwikkeling in het teamproces. De open aanspreekcultuur is in ontwikkeling en draagt naast 		
kwaliteitsverbetering voor de individuele cliënt, bij aan het werkplezier van de individuele
medewerker.
• De bewustwording dat het gedachtegoed Begeleiden met Perspectief breder is dan alleen de relatie
tussen cliënt en begeleider, groeit. Voor iedereen in de organisatie geldt: Ken de cliënt, Ken jezelf,
Ken de ander.
• De implementatie van de innovatie: ‘Mijn eigen plan’ is een succesvol voorbeeld van aansluiten bij
de individuele behoefte van de cliënt (Ken de cliënt), het vergroten van de zelfredzaamheid van
de cliënten en het effectief inzetten van medewerkers.

Wat kan er beter?
• De uniformiteit van de methodische aanpak Begeleiden met Perspectief meer concretiseren
en borgen binnen de organisatie.
• De cliëntenraad moet beter zichtbaar worden voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers.
• Zorgkaart Nederland beter en actiever benutten: het reacties geven stimuleren en aantoonbaar
met elkaar in gesprek gaan over de inhoud.
• Aandacht blijven houden voor teamontwikkeling, gericht op samenwerking (de pijler Ken de ander
en Ken jezelf).
• Invulling geven aan het delen en vieren van successen.
Voor alle hiervoor genoemde aandachtspunten zijn er concrete verbeteracties opgesteld
(Zie hoofdstuk 9 van dit Kwaliteitsrapport).

4

3.

Siloah gehandicaptenzorg

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),
bestaande uit Elim Barneveld en Maranatha Rijssen.
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

Raad van Toezicht

Clientenraad
Raad van Bestuur

Concern
Controller

Ondernemingsraad

Manager
Dienstencentrum

Cluster Kwaliteit
en Veiligheid

Managers zorg

Gebied Zuist/West

Gebied Midden

Gebied Oost

Cluster Mens en
Organisatie

Cluster Bedrijfsvoering
(Financien, Vastgoed,
ICT en systemen)
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3.1. Organigram van Siloah
Siloah heeft een landelijk werkgebied, wat loopt van Rijssen in de provincie Overijssel tot aan
‘s-Gravenpolder in Zeeland. Locaties zijn verdeeld over drie gebieden:

Gebied Oost:
• Rijssen: 			
						
• Urk: 				
• Lieren: 			

Woonlocatie De Burcht en Dagbestedingscentrum De Molenhoek,
De Delleschool, Zorgboerderij De Borkeld
Woonlocatie De Thuishaven
Gezinshuis ‘t Zwaluwnest

Gebied Midden:
• Barneveld: 			
Woonlocatie De Bijeberg en Woonlocatie en
						Dagbestedingscentrum Tharah
• Geldermalsen: 		
Woonlocaties De Rietfluit en Gerdina’s hof
						
Dagbestedingscentrum De Leidsche Hoeven
• Nunspeet: 			
Woonlocatie De Klokkenberg

Gebied Zuid/West:
• Bodegraven: 		
Woonlocaties De Akker en De Rank,
						
Dagbesteding Dorsvloer en Joostenhof
• Moerkapelle: 		
Woonlocaties De Eersteling, De Zesling en Beth-San,
						Dagbestedingscentrum Beth-San
• Capelle aan den IJssel:
Woonlocaties Sebanja en De Harp
• Gouda: 			
Kinderdagcentrum De Mirte
• ’s-Gravenpolder: 		
Woonlocaties De Rondas, De Boog,
						
De Beukelaar (met ouderengroep De Rotssteen)
• Tholen: 			
Woonlocatie De Klimroos

3.2. Kerngegevens van Siloah
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 2019

573

Aantal nieuw ingeschreven unieke cliënten in zorg in 2019

56

Aantal uitgeschreven unieke cliënten in zorg in 2019

52

Aantal unieke cliënten in zorg op 31 december 2019

577

(Verhouding naar financieringsstroom: 84% WLZ, 9% Jeugdwet,
7% WMO)
Aantal cliënten in instelling, op basis van een zorgprofiel,
met dagbesteding

211

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

109
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Kerngegevens

Aantal / bedrag / percentage

Aantal cliënten op basis van VPT

15

Aantal cliënten op basis van MPT

42

Aantal cliënten op basis van PGB

115

Capaciteit
Aantal beschikbare plaatsen met verblijf

340

Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst
(68,5% cliëntgebonden, 93% WLZ, 3% WMO, 4% Overig)

793

Aantal fte personeelsleden in loondienst

339

Ziekteverzuim

4,5%

Totaal aantal vacatures op 31 december 2018

44

Vrijwilligers

1200

RESULTATEN
Productie
Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding

72.652

Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding

45.616

Aantal dagdelen dagbesteding

12.809

Aantal dagen zorg op basis van VPT

5.499

Opbrengsten
Totale opbrengsten

€ 28.707.522

Waarvan wettelijk budget Wlz exclusief subsidies

€ 26.710.997

Waarvan PGB gelden uit Wlz, Zvw en WMO

€ 1.211.280

Waarvan budget van Gemeenten inzake Jeugdwet

€ 361.630

Waarvan budget van Gemeenten inzake Wmo

€ 423.615

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
- 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 MiddenHolland en Nijmegen, CZ Zeeland en Zilveren Kruis Achmea Zwolle Flevoland en Rotterdam.
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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.

3.3. 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, waarvan Siloah
een werkmaatschappij is, 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 en in een reglement Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Beide sluiten
aan op de Governancecode en zijn gepubliceerd op de website van de werkmaatschappijen.
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een meerjarig strategisch beleid
en voor het invulling geven aan de sturing van de organisatie. De Raad van Toezicht ziet toe op een
juiste uitvoering van kwaliteits- en veiligheidsbeleid. 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 een senior adviseur Kwaliteit en Beleid, die vanuit de
ondersteunende diensten invulling geeft aan het kwaliteits- en veiligheidsbeleid.
Binnen de Zorggroep zijn de volgende medezeggenschapsorganen:
• Lokale Cliëntenraden
• Centrale Cliëntenraden
• Ondernemingsraad

3.4. Siloah als werkmaatschappij binnen Zorggroep Sirjon
3.4.1. Missie en kernwaarden
“Zorggroep Sirjon wil mensen dienen die kwetsbaar zijn vanwege hun beperking of hoge leeftijd.
Dit doen we niet alleen omdat we geloven dat het onze opdracht is ons naaste lief te hebben, maar juist
ook omdat we dit ervaren vanuit ons hart”. Zorggroep Sirjon hanteert hierin vier kernwaarden:
• Gelijkwaardig - Ieder mens is, als uniek schepsel van God, gelijkwaardig. Dit is dan ook het
vertrekpunt voor de bejegening van onze cliënten. We hebben respect voor elk mensenleven.
Enerzijds mogen wij een belangrijke plaats innemen in hun leven, maar andersom helpen zij ons om
onze eigen afhankelijkheid te zien en trouw en dienstbaar te zijn. We geven én ontvangen.
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• Liefdevol - Vanuit oprechte liefde voor onze naasten zoeken wij samen naar de beste zorg. Dát biedt
perspectief. We geloven niet alleen dat naastenliefde onze Bijbelse opdracht is, maar ervaren dit ook
vanuit ons hart. Vanuit die liefde geven we oprechte aandacht aan onze cliënt.
• Toegewijd - We doen ons werk vanuit ons hart en zijn innerlijk bewogen met onze cliënten
en collega’s. We worden geraakt door mensen en voelen ons daarom betrokken en
verantwoordelijk. Vanuit deze toewijding kennen we elkaar en dienen we met overgave.
• Verantwoordelijk - Wij werken vanuit de Bijbelse opdracht om voor kwetsbare mensen te zorgen. 		
Het is een voorrecht om hen te dienen en daarmee te doen wat de Heere van ons vraagt. We nemen
onze verantwoordelijkheid om trouw en aanspreekbaar te zijn. Tegelijk delen we onze identiteit 		
openlijk en doorleefd met onze cliënten, collega’s en omgeving.
Vanuit de kernwaarden biedt Zorggroep Sirjon identiteitsgebonden en kwalitatief goede zorgen 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.

3.4.2 Strategie en meerjarenbeleid
In 2019 is verdere uitwerking en inhoud gegeven aan het strategisch plan ‘Samen dienen en delen;
identiteitsgebonden, toekomstbestendige en lokaal verankerde zorg’ 2017-2019.
Daarbij hebben we binnen de organisatie gewerkt aan zes strategische ambities:
1. Zorgaanbod
2. Naar buiten gericht zijn en samenwerken
3. Verbonden met de lokale gemeenschap
4. Slagvaardige netwerkorganisatie
5. Aantrekkelijk werkgever zijn
6. Bedrijfsvoering op orde
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Met elkaar is het volgende bereikt:
• Onze manier van zorgen, ontwikkelde zich van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. De mogelijkheden 		
van zorg voor de cliënt zijn vergroot. Samen met familie en mantelzorgers wordt de zorg rondom
de cliënt 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 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 achterliggen
de periode naar elkaar toegegroeid; de verbinding tussen gebieden en DCS-adviseurs is gegroeid;
DCS-adviseurs sluiten aan bij kwartaaloverleggen van RvB met managers zorg in de gebieden.
Managers zorg zijn in de lead en er worden gesprekken gevoerd aan de hand van actuele thema’s.
• Onze wendbaarheid is vergroot.
• 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.
• Voor het goed vorm geven van leren en ontwikkelen is de Sirjon Academie in bedrijf genomen. 		
Kwaliteit gerelateerde scholingen, zoals “Wonderlijk gemaakt speciaal”, “Module Zorg en Dwang”,
“Huiselijk geweld”, en “Privacy training” zijn volgens planning ingezet.
• In 2019 is het beleid risico gestuurde brandveiligheid op alle locaties geïmplementeerd. Op basis 		
van brandrisico profielen van cliënten en doelgroepen worden er passende aanvullende
brandpreventiemaatregelen ingevoerd.
• Voor de hele zorggroep is in het najaar van 2019 een visie op innovatie en (zorg)technologie
ontwikkeld.
• In 2019 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een visie op zorg en vastgoed.
• Er werd gezamenlijk geconstateerd dat er draagvlak was voor een nieuwe gebiedsindeling
en portefeuillestructuur. Doelstellingen en aanleiding hiervan zijn:
- Verminderen van de hoge werkdruk van de Managers Zorg (Siloah);
- Ruimte om samenwerking SVRO /Siloah te intensiveren;
- Professionalisering van de portefeuillestructuur;
- Specialisatie van de Managers Zorg: meer kennis en ervaring;
- Behoefte om efficiënter en effectiever te werken.
De gebieden Zuid en West werden samengevoegd tot 1 gebied Zuid/West.
Binnen de gebieden zijn managers gezamenlijk gaan werken aan het integraal leidinggeven in
het gebied; de interne overlegstructuur moest hiertoe opnieuw worden vorm gegeven.
Per gebied zijn managers zorg gezamenlijk verantwoordelijk voor de realisatie van ouderenzorg
en gehandicaptenzorg in het betreffende gebied.
Het aantal portefeuilles in de portefeuillestructuur werd teruggebracht naar 3, overeenkomstig
het aantal clusters in het DCS, namelijk:
- Financiën en Vastgoed / Informatie en Systemen (Financiën & Vastgoed, Facilitair, ICT)
- Kwaliteit en Veiligheid (WLZ, Kwaliteit, WMO/Jeugd, Beleid)
- Mens en Organisatie (HRM, PR & Communicatie, Zelforganisatie)
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• Missie en kernwaarden zijn opnieuw geformuleerd (zie paragraaf 3.4.1.).
• Er is een nieuw Strategisch plan voor 2020 – 2022 opgesteld, “Perspectief door Verbinding”.
Een aantal van de hiervoor genoemde punten zullen ook in 2020 nog onze aandacht krijgen, en zijn
opgenomen in hoofdstuk 9 van dit Kwaliteitsrapport.

Van begeleiden met Perspectief’ vanuit een ‘verbindende organisatie’
Binnen Zorggroep Sirjon wordt gewerkt vanuit het gedachtegoed ‘Begeleiden met Perspectief’.
Dit gedachtegoed biedt de mogelijkheid om in de taal van de zorg de strategie van de organisatie
concreet handen en voeten te geven. ‘Ken de cliënt, ken jezelf en ken de ander’ is voor iedere activiteit
binnen de organisatie het uitgangspunt. Wanneer je de cliënt, jezelf en de ander kent, is ook bekend
wat er écht nodig is en wat je daarbij aan elkaar hebt. Van daaruit kan samen de zorg worden
georganiseerd.
De wereld bevindt zich in een dynamische tijd, met veel veranderingen in de samenleving en de zorg.
Een tijd die vraagt om een scherpe koers, met duidelijke keuzes. Eén van die belangrijke keuzes in de
strategie die Zorggroep Sirjon in 2019 ontwikkeld heeft voor de periode 2020-2022 is ‘een verbindende
organisatie zijn’. Verbinding tussen de zorggroep en de werkmaatschappijen, zodat we samen als een
eenheid en herkenbare zorggroep naar buiten kunnen treden.

Ken de
client

Ken de
ander
Ken
jezelf

De Verbindende Organisatie
Samen leren en ontwikkelen

4.

Hoe heeft Siloah in 2019 aan het kwaliteitskader
GZ gewerkt?

In dialoogtafels is op gebiedsniveau aan de hand van onderstaande figuur gesproken over de
verschillende bouwstenen van het kwaliteitskader, over mogelijke oorzaken van afwijkingen van
gestelde normen en over gewenste verbeterpunten.
Aan de dialoogtafels nemen medewerkers met aandachtsveld kwaliteit en 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.
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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), als om te komen tot een jaarplan.

Kwaliteit

Wat draagt bij aan / geeft
inzicht in de ontwikkeling
van het team?

Teamontwikkeling
(TOM)
&
Medewerkertevredenheid

Bouwsteen 3

Bouwsteen 2

Rondom de cliënt

- Ken die cliënt
- Ken jezelf
- Ken de ander

Cliënttevredenheid

Wat doen jullie met
de uitkomsten van
CTO?

Begeleiden
met
Perspectief
Vrijheidsbevordering

- Alternatieven
- Evaluatie

Methodisch
werken

Cliënt

- Beeldvorming
(Persoonsbeeld,
Hulpvraag, Risico’s)
- Doelen / afspraken
met cliënt
- Evaluatie /
planbespreking

Mondzorg &
goede leef
gewoonten

Audits

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

Bouwsteen 1

Veiligheid:
Medicatie
Incidenten
Calamiteiten
Brand
Informatie
HACCP

Dialoog
Trotspunten

Aandachtspunten

...

...

...

...

...

...

Met de interne stakeholders (Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, Managers Zorg met portefeuille
Kwaliteit en Veiligheid, Ondernemingsraad en Centrale cliëntenraad) is ook een dialoogtafel gehouden.
Hier is het concept kwaliteitsrapport 2019 besproken.
Ook deze dialoogtafel wordt als bijzonder waardevol ervaren, met name omdat zaken vanuit zowel
cliënt, als medewerker- als bestuurderskant konden worden besproken.
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5.

Zorgproces rondom de individuele cliënt
(Bouwsteen 1)

Siloah vindt 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” als gedachtegoed
ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit gedachtegoed is gebaseerd op een aantal methodieken
(zie onderstaande tabel).

Ken de cliënt

Ken jezelf

Ken de ander

Triple C

Individuele scan

Teamontwikkelaar

Ontwikkelingsdenken

IJsbergmethodiek

Intervisie

Maak me niet down

Feedbackgesprekken

Rollenspellen

Geef me de vijf

Coaching

Transactionele analyse

Wat is ‘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.
“Samen in de spiegel kijken;
Zie de cliënt, zie jezelf, zie elkaar!”
Begeleiden met perspectief is een ondersteunend model, dat hierbij helpt.
Het helpt om anders te gaan kijken naar jezelf en de cliënt, om anders te gaan
denken over gedrag van een situatie met de cliënt en om het anders te gaan doen.

‘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.
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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.

∞ Ken de cliёnt
∞ Ken jezelf
∞ Ken de ander

Bloeien en vrucht dragen
Van zowel cliёnten als medewerkers.
Soms hoort daar snoeien bij.

Samen organiseren
en groeien

Wortels
- Voeding: de Bron (de Bijbel)
- Identiteit: (dienen en delen)
missie, kernwaarden en visie
- (Zorg)visie - Begeleiden met Perspectief.

Medewerkers van Siloah worden in dit
gedachtengoed geschoold.

Probleemgedrag

Begeleiden met Perspectief IJsberg

Onvervulde
menselijke behoeften

Met dit format kan de ijsberg in teamverband
worden besproken.

Belemmeringen
in de persoon
Verstandelijke beperking
Verlieservaringen
Hechtingsproblemen
Autisme

Belemmeringen
in de omgeving
Begeleiders
Team
Systeem
Organisatie

Naam cliënt:
Datum:
Moeilijk verstaanbaar gedrag
Welk gedrag valt me op?

Belemmeringen in de persoon
Bij welke fase van ontwikkelingsdenken hoort dit? Denk aan de sensatiefase/ klikjesfase/begripsfase
Kun je voorbeelden bij bedenken?
Op welk niveau functioneert de cliënt op cognitief, sociaal en emotioneel gebied?
Is er sprake van problematiek op het gebied van seksualiteit/relaties? (wonderlijk gemaakt)

14

Is er sprake van bijkomende problematiek?
Bv lichamelijke problematiek, (psychische)diagnose, traumatische ervaringen

Belemmeringen in de omgeving
Wordt de vrijheid van de cliënt belemmerd? (Onvrijwillige zorg: zorg waarmee de cliënt of zijn
vertegenwoordiger niet instemt en zorg waarmee de vertegenwoordiger heeft ingestemd maar
waartegen de cliënt zich verzet.)
Familie, netwerk en medecliënten
Zijn er belemmeringen voor de cliënt vanuit familie en/ of netwerk?
Organisatie
Welke belemmeringen zijn er voor de cliënt vanuit de organisatie?
Begeleiding
Wat roept dit probleemgedrag van de cliënt bij je op?
Welk effect heeft dat op jouw functioneren?
Welk effect heeft dat op de cliënt?
Richten op de activiteit
Wanneer is jouw reactie gericht op het in stand houden van de relatie d.m.v. betekenisvolle
activiteiten. Wanneer is het gericht op het controleren en beheersen van het probleemgedrag?

Hoe verder?
Wat kunnen we anders doen in de begeleiding?
En wat doe ik daar als leiding mee? Wat kunnen wij daar gezamenlijk als collega’s mee?

De kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt wordt zichtbaar uit:
A. Evaluatie Begeleiden met Perspectief
Om zicht te krijgen op de implementatie van het gedachtegoed Begeleiden met Perspectief, is dit als
aandachtsgebied meegenomen in de HKZ audit 2019. De sterke- en verbeterpunten die bij dit
aandachtsgebied naar voren zijn gekomen geven inzicht in de voortgang. Aanvullend op de HKZ audit
zijn de bevindingen van onze coaches, managers zorg, trots- en aandachtspunten van medewerkers en
cliënten als waardevolle bijdrage gebruikt bij de evaluatie van Begeleiden met Perspectief. Dit heeft ons
als organisatie handvatten gegeven om de implementatie voort te zetten.
B. Managementinformatie 2019
HKZ-auditrapportage
In de HKZ audit is gefocust op twee aandachtsgebieden, namelijk (a) de evaluatie van het
gedachtegoed Begeleiden met Perspectief en (b) algemene punten.
De sterke- en verbeterpunten uit de HKZ auditrapportage m.b.t.de evaluatie van Begeleiden met 		
Perspectief zijn in paragraaf 5.1.1. weergegeven. De algemene sterke- en verbeterpunten zijn 		
opgenomen in paragraaf 5.2.;
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Cliëntgebonden risico’s (zie 5.3);
Incidenten en Calamiteiten (zie 5.4);
Middelen en Maatregelen (M&M, zie 5.5);
Klachten cliënten (zie 5.6)
C. Zorginhoudelijke indicatoren (AO-IC) in het ECD Pluriform (Adapcare)
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. (zie 5.7)

5.1. Evaluatie Begeleiden met Perspectief
5.1.1. Resultaat HKZ- audit Aandachtsgebied Begeleiden met Perspectief

3
2
1
Laag

4
5
MATE VAN Hoog
CONTROLE

Sterke punten
m.b.t. evaluatie Begeleiden met Perspectief:
1. Begeleiden met Perspectief is verankerd in de nieuwe strategie. Doorontwikkeling van Begeleiden
met Perspectief komt hierin heel duidelijk naar voren komt.
Dit wordt uitgewerkt in traject om dit in de praktijk van de zorg verder te verdiepen. De ambitie om
‘Begeleiden met Perspectief’ ook verder uit te werken binnen de ondersteunende diensten is
merkbaar in het werk van de clusters en portefeuille-overleggen.
2. Ontwikkeltraject voor verdieping van de methodiek staat onder leiding van een
“Leren ontwikkelgroep B.M.P.” met zorgmanager en vier coaches. Ook zijn op alle locaties aandachtfunctionarissen in de teams die jaarlijks samen komen om ervaringen te delen. In werkgroep wordt
de implementatie voorbereid en uitgewerkt met het principe dat er niets extra met de implementatie
plaats vindt, maar alleen meer bewust en explicieter de methodiek wordt verankerd. Doel is
de aanpak doorleefd toepassen in de hele organisatie met cliënten en medewerkers. Dit proces zal in
beweging blijven. Een verzameling van hulpmiddelen en -technieken zal beschikbaar zijn.
Centraal staat daarbij het denken in mogelijkheden. Het is een traject waarbij men naast gewoon
doen ook op kritische punten wil monitoren en evalueren hoe de implementatie (niet vrijblijvend)
verloopt.
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3. Proeftuin/ pilot is een reisverslag met plan dat eind 2020 in een programma zal uitmonden met te
behalen piketpalen. Het is aan de coaches om aan te geven waar men is gekomen. Verbinding wordt
daarbij gevonden in cliënten- en medewerkers tevredenheidsonderzoek naast Team Ontwikkel
Meter. Risico’s van BMP zijn in beeld zoals o.a. “weer iets nieuws dat erbij moet” en “te veel
blauwdruk”. Daarnaast zijn ook de kansen in beeld. Het moet inspireren en coaching moet helpend
zijn. Ook is het belangrijk een aanzuigende werking van successen te creëren. Ook is “snoeien”
en “gronden” een belangrijk element voor groei. Belangrijk is daarbij de feedback van cliënten
(-vertegenwoordigers): minder beheersmatig en meer “jullie zien mijn kind”. Men weet dat het met
trots de successen tonen en vieren daarbij sterk behulpzaam is en is bekend met de mogelijkheid om
daarvoor filmpjes in te zetten.
4. Dienstencentrum is ondertussen bezig de systemen en beleid aan de BMP aan te passen b.v.
Sirjon Academy opleiding catalogus in driedeling van BMP.
5. Op diverse locaties is te zien en te horen dat medewerkers al veel werken op een wijze die geheel
in lijn ligt met de methodiek Begeleiding met Perspectief (Ken cliënt/ jezelf en de ander), maar dat
men daar nog erg (te) bescheiden over is. Meestal doelt men dan meer op de formele theorie en
studiemateriaal of training die men nog te doen heeft.
6. DAC Joostenshof is mooie vorm van dagbesteding/werk op een mooie locatie, waarin bewoners
in de natuur en individueel goed tot hun recht komen in de moestuin, houtbewerking etc..
7. De bevlogenheid van de manager Zorg/ KDC Joostenshof over ‘begeleiden met perspectief.’
Mooi dat de manager zorg het ook al toepast in een functioneringsgesprek (de 3 pijlers).
8. KDC (Kinder-Dag-Centrum) Gouda: zichtbaar is dat de zeer diverse cliënten door de medewerkers
goed gekend zijn en dat continu wordt gezocht naar ontwikkelmogelijkheden. De beeldvorming wordt
sterk uitgewerkt en bijgesteld bij veranderingen en behaalde successen. Zo is in samenwerking met
ouders een cliënt voorzien van ringmapjes met kaartjes over onderwerpen waarover met de cliënt
gecommuniceerd kan worden. Dankzij de kaartjes kan hij zijn wensen duidelijk maken. Medewerkers
weten goed in te spelen op onrust bij cliënt die ontstaat door aanwezigheid van de onbekende
auditor en begeleider. Na tijdje neemt de spanning af ondanks de nabijheid van de onbekenden.
Andere cliënt wordt gestimuleerd mee te helpen binnen de mogelijkheden zonder te overvragen.
Veiligheid van cliënten staat voorop en ook bewaking tegenover prikkeling heeft veel aandacht.
De benadering richt zich op het positieve en de kracht van de cliënten. Er wordt veel samengewerkt
van diverse behandelaren (indien nodig met CCE) en met school. Een mooi succes is het overgaan
van cliënt van KDC naar de school naast de voorziening. Daaraan is samengewerkt stap voor stap om
dit resultaat te boeken.
9. Mooi de opzet van de dialoogtafel binnen de Beukelaar, waarin de coach in samenwerking met
de medewerkers diverse thema’s aan bod laat komen. Mooi om middels deze werkvorm diverse
thema’s met medewerkers in alle openheid en ook vanuit ”begeleiden met perspectief” te zien.
10. Binnen de Beukelaar is er binnen elke team een aandachtfunctionaris “begeleiden met
perspectief”. Minimaal 2 keer per jaar worden cliënten uitgebreid tijdens een teamoverleg besproken
middels “de ijsberg” vanuit het perspectief “Ken jezelf, ken de cliënt”. In september is er een
dialoogtafel gepland met als thema begeleiden met perspectief.
11. Sebanja cliëntvertegenwoordiger is zeer tevreden over de communicatie door de persoonlijk
begeleider (zowel fysiek als telefonisch als app). Begeleidingsplan met doelen worden in goed
overleg opgesteld en geëvalueerd. Cliënt werd goed opgevangen en begeleid na het overlijden van
de ouder. Onderling overleg tussen medewerkers is goed en “zus” is toevertrouwd aan de instelling.
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12. Sebanja team voelt zich sterk voor cliënten door creëren van huiselijkheid en gezelligheid en
behoud van de continuïteit. Kwaliteiten van cliënten worden gevonden en zo is een cliënt vrijwilliger
als scheidsrechter bij spellen. Daarbij wordt wel in het oog gehouden dat de spanning niet te hoog
oploopt en agressie wordt voorkomen. IJsbergtechniek wordt toegepast in casuïstiek besprekingen
in team en men wil graag meer eruit halen voor cliënten dan op eerste indruk mogelijk is. Men heeft
ook oog voor gevolgen van het eigen gedrag richting de cliënten.
13. Sebanja team heeft zelf initiatief genomen om de te houden functioneringsgesprekken door een
manager die nauwelijks de medewerkers in de praktijk zag functioneren te vervangen door
functioneringsdagen waarbij het team onderling het eigen functioneren onder de loep neemt.
14. DAC De Molenhoek cliënten zijn duidelijk naar de auditor dat zij precies weten wat er afgesproken
is en wat de bedoeling is van de werkzaamheden. Nauwgezet en geconcentreerd werken ze aan de
producten die zijn besteld door de afnemers. Cliënten zijn duidelijk trots op hun producten en werken
graag mee aan de verkoop op de diverse locaties in o.a. verpleeghuizen. De keuken werkt met
HACCP-keuring. Tijdens de audit is te zien dat cliënten zich zeer zorgvuldig aan de hygiëne
voorschriften houden. Men corrigeert elkaar en ook medewerkers indien ze overtredingen zien.
De fout die auditor/ begeleider had gemaakt tijdens het meewerken is door de cliënt gesignaleerd
tijdens haar controle van de producten.
15. Medewerkers DAC De Molenhoek bewaken daarbij merkbaar dat cliënten zich niet opgejaagd
voelen of gestrest raken. Medewerkers kennen de cliënten en hun sterke en zwakke punten en weten
daar goed mee om te gaan. Zo is een dove cliënt goed opgenomen in de groep. Cliënten weten
onderling en ook met haar goed te communiceren. Cliënten houden duidelijk rekening met elkaar.
Medewerkers en cliënten worden regelmatig extra bijgeschoold in gebaren. Met de woningteams
wordt beter samengewerkt rondom de cliënten.
16. DAC De Molenhoek cliëntenraad is zeer positief over de grote betrokkenheid van de groepsleiding,
men is meelevend met de cliënten en familie en informeert hen ook goed.
17. Cliëntenraad DAC De Molenhoek heeft duidelijke prioriteiten: bewaken van de kwaliteit van zorg
en toezicht op wonen en werk voor cliënten.
18. Ouders van cliënten in Tharah zijn zeer positief over de gedrevenheid van de medewerkers.
Duidelijk is dat er veel aandacht is voor de cliënten en dat men zich sterk inspant om de cliënten
beter te leren kennen ook al is dat in een aantal gevallen lastig.
19. Ouders van cliënten in Tharah geven aan dat cliënten zich hier echt “thuis” voelen. De technische
voorzieningen in het nieuwe pand worden gewaardeerd zoals bijvoorbeeld de eigen chip in armband
van cliënten voor de eigen voordeur van de kamer (zoals ook medewerkers eenzelfde armband
hebben). Ook de bijzondere technische elementen om de veiligheid van cliënten te vergroten
worden sterk gewaardeerd. Geluidsoverlast is sterk verminderd en de voorziening is “schoon”.
Men is over de verhuizing en het nieuwe pand vooraf goed geïnformeerd.
20. Communicatie met persoonlijk begeleiders en ouders van cliënten in Tharah verloopt naar wens.
Men wordt goed geïnformeerd en stelt het cliëntportaal sterk op prijs. Risico’s van individuele cliënten
worden volgens ouders zorgvuldig geanalyseerd en indien gewenst worden maartregelen genomen
om deze te verminderen.
21. Tharah medewerkers analyseren met gepaste technieken in casuïstiek met gedragswetenschappers de cliënten om hen nog beter te leren kennen, maar ook zichzelf daarbij.

18

Verbeterpunten
m.b.t. evaluatie Begeleiden met Perspectief:

Resultaat verbeterpunten

1. KDC past mogelijk holding toe waar dat buiten
BOPZ intramuraal onder huidige regelgeving
mogelijk door IGJ niet wordt geaccepteerd
zonder passende verantwoording van
uitzonderingen.

1. Met de komst van de Wet zorg en dwang is heeft
het team de volgende interventies ondernomen:
a) De coördinator zorg is samen met de
orthopedagoog op individueel niveau (per cliënt)
aan het inventariseren welke interventies zij op
dit moment toepassen, en binnen vrijheidsbeperkende maatregelen vallen. Deze interventies worden per cliënt geëvalueerd en besproken
op welke manier er kwalitatieve begeleiding wordt
geboden, waarbij de inzet van vrijheidsbeperkende
maatregelen maximaal wordt
gereduceerd.
b) De orthopedagoog gaat samen met het team
het vigerende beleid m.b.t. de WZD bespreken,
waardoor het voor elke medewerker helder
wordt welke interventies per leeftijdscategorie
noodzakelijk zijn (gelet op de huidige cliënten) en
welke in algemene zin toegepast kunnen worden.

2. KDC incidenteel is een begeleidingsplan niet op 2. Alle begeleidingsplannen zijn vastgesteld en
status vastgesteld en actueel.
actueel, op een enkeling na waarvan de acties
om dit te realiseren zijn uitgezet en er wordt
gewacht op een actie van betrokkenen bij het
begeleidingsplan, anders dan de medewerker
van Siloah.
Punten als aanbeveling ter verbetering
m.b.t. evaluatie Begeleiden met Perspectief:
1. Ouders van cliënten in Tharah geven aan dat
de groepsgrootte en beperkte omvang van het
personeel een knelpunt vormen en dat mogelijkheden onderzocht worden om daarin verbeteringen te zoeken zoals b.v. het in twee groepen
gebruik maken van de keuken. Misschien zou
bij een volgende verhuizing in de locaties van
Siloah hiermee nog meer rekening gehouden kunnen worden. Ook familie Sebanja merkt
personeelssterkte op als verbeterpunt. Soms is er
geen personeel als cliënten thuiskomen en hun
verhaal van de dag willen vertellen.

1. Dit punt is opgepakt door de manager zorg
binnen de teams.

2. Familie van cliënten in Tharah en Sebanja zien
als verbetermogelijkheid het vereenvoudigen van
het cliënten dossier en met name het zorgplan
daarin.

2. Dit punt is opgepakt door de manager zorg
binnen de teams.

Bij Tharah is besproken hoe hier invulling aan te
geven. Concreet wordt de keuken nu regelmatig
gebruikt als ruimte waar een gedeelte van de
groep tijdens het programma overdag activiteiten
aangeboden krijgt.
Bij Sebanja was er in die periode sprake van een
langdurig zieke medewerker. Deze medewerker
is inmiddels uit dienst en de formatie is op orde.

Bij de zorgplanbesprekingen wordt de cliënt
en de cliëntvertegenwoordiger actief betrokken
en wordt besproken welke concrete punten zij als
verbetermogelijkheden zien.
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3. Ouders van cliënten in Tharah zien nog
mogelijkheden om de sfeer in het pand verder te
optimaliseren.

3. Dit punt is opgepakt door de manager zorg
binnen de teams.

4. Men zou kunnen onderzoeken hoe organisatie
breed de mogelijkheden om de methodiek BMP
zichtbaarder tot uitdrukking kan komen in het
begeleidingsplan van cliënten.

4. Managers zorg, teamcoaches, orthopedagogen
en medewerkers hebben in de achterliggende
tijd actief gewerkt aan de implementatie van de
methodiek. Zie voor de uitwerking hiervan hoofdstuk 5 en 7 van dit kwaliteitsrapport.

5. Men kan de mogelijkheid onderzoeken binnen
de Beukelaar de cliëntbespreking en “begeleiden
met perspectief ”aan elkaar te koppelen. Het zijn
nu 2 aparte vergaderingen.

5. Dit punt is opgepakt door de manager zorg,
de orthopedagoog en de medewerkers bij de
Beukelaar.
Binnen de Beukelaar wordt nu de bespreking
BMP, wet zorg en dwang, wonderlijk gemaakt
met elkaar gecombineerd.

5.1.2. Trotspunten en aandachtspunten door medewerkers & cliënten
Hieronder zijn een aantal opmerkingen weergegeven van de gesprekken die met medewerkers
en cliënten, ter evaluatie zijn gevoerd.

5.1.2.1. Wat gaat er goed?
Medewerkers, Geldermalsen
• Het onderdeel ‘Ken de cliënt’ gaat goed. Collega’s weten veel van cliënten. Ook het gedeelte van 		
‘zinvolle dagbesteding’ gaat goed. Zo hebben cliënten ook op de woning dagbesteding die zinvol is
(voor de cliënt) en bij hem/ haar past. Daarom heeft ook elke cliënt een andere dagbesteding (
in de avond) dit kan bijvoorbeeld wandelen, borduren, tennissen, computeren, was opvouwen en
opruimen of kleuren zijn. Deze activiteiten worden ook door de cliënt of samen met de cliënt
gekozen.
• Er wordt bij het maken van de doelen gekeken naar het belang voor de cliënt en welk perspectief
dit voor hem/haar biedt. De cliënt wordt hier zo mogelijk ook in betrokken.
• Ik zie de onvoorwaardelijke zorgrelatie terug bij ons op de werkvloer.

Ervaringsverhaal, medewerker, Bodegraven
Een cliënt liet al lange tijd moeilijk verstaanbaar gedrag zien en zat veel op haar eigen kamer,
dit was voor ons ‘normaal’ geworden. Als begeleider deed mij dit niet super veel omdat het altijd zo
ging. Door een BMP sessie werd ik als begeleider uitgedaagd om na te denken over de
vragen:
1. Ken jezelf: Wat vind ik van deze situatie?
2. Ken de cliënt: Wat is de behoefte van de cliënt?
3. Ken de ander: Ik kwam erachter dat mijn collega hier blijkbaar ook tegen aan liep. We hebben dit
samen besproken, wat uiteindelijk tot een geweldig resultaat heeft geleid. We vinden het nu helemaal
niet meer ‘normaal’ en proberen nog beter aan te sluiten bij wat de cliënt nodig heeft.
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Ervaringsverhaal medewerker, Bodegraven
Het was een warme zomerdag. We hadden eten gekookt op de woning en vervolgens de spullen die we
nodig hadden voor de maaltijd, ingepakt. Nadat wij als begeleiders de bewoners hadden voorbereid op
het feit dat we niet op de groep zouden eten, zijn we naar de kinderboerderij gegaan. We hebben daar
onder een boom in het gras onze warme maaltijd gegeten.
Iedereen heeft ervan genoten. Na het eten hadden we de hele kinderboerderij voor ons zelf en
hebben we daar nog een poos gespeeld en rond gelopen. Er was geen probleem gedrag en iedereen
nam de situatie aan zoals die kwam. De cliënten vertrouwden erop dat groepsleiding de controle had.

Manager zorg, ‘s-Gravenpolder
We hebben een format opgesteld waarop het BMP middels de ijsberg metafoor besproken kan worden.
Dit helpt het team om BMP concreter te maken en beogen wij om zoveel mogelijk aan te sluiten bij
de (zorg)behoeften van de cliënt.

Manager zorg, Barneveld
Wij vinden het belangrijk om niet alleen onze huidige medewerkers mee te nemen in het gedachtegoed van Begeleiden met Perspectief, maar ook onze toekomstige medewerkers. Om deze reden
hebben wij als Siloah, in samenwerking met de organisaties ‘de Schutse’ en ‘Adullam’, contact gezocht
met het ROC, Hoornbeeck College. In het afgelopen jaar hebben wij als drie organisaties een aantal
gastlessen mogen geven, waarbij wij de studenten een kijkje hebben gegeven in de wijze waarop wij in
de praktijk werken. De verbinding tussen school en de praktijk moet al gelegd worden voordat
de studenten uitstromen wat ons betreft. Ik vind dit een mooie ontwikkeling.

Medewerker, ‘s-Gravenpolder over ervaring gebruik ‘Mijn eigen Plan’
In 2019 is er uitgebreid aandacht geweest voor innovatie en technologie binnen Siloah. Bij een aantal
locaties heeft er een pilot plaatsgevonden met de applicatie ‘Mijn eigen plan’. Deze applicatie is een
methodische interventie en sluit aan bij het uitgangspunt van Begeleiden met Perspectief, namelijk
(het vergroten van de zelfredzaamheid van) de cliënt staat centraal.
De applicatie ‘Mijn eigen plan’ wordt op dit moment ingezet binnen een groep cliënten met hoger
niveau. Het mooie aan ‘Mijn eigen plan’ vind ik dat de cliënten zelf informatie op kunnen zoeken waar
ze op dat moment behoefte aan hebben. Bijv. Wat eten we? Waar gaat de avondsluiting over? Wie
werkt er? Welk weer wordt het? Je ziet cliënten hier ook zorgvuldig gebruik van maken.
De app is geïnstalleerd bij 3 cliënten. Voor 1 cliënt is het een geheugensteuntje i.p.v. haar agenda.
Ze zet er zelf haar activiteiten in.
Voor de andere cliënt is het een hulpmiddel om dingen niet te vergeten zoals medicatie innemen.
Ook ondersteunt de applicatie in als hij stress situaties ervaart. Bijv. Wat moet ik doen als de taxi niet
op komt dagen? Wat moet ik doen als ik ‘s morgens uit bed kom?
Hij kan dan de stappenplannen doorlopen. Dit geeft hem rust en duidelijkheid.
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Voor een andere cliënt is ‘Mijn eigen plan’ een houvast en hoeft zij geen uitgebreid picto-bord met
losse plaatjes te gebruiken. Er staat per dag precies in de app wat ze moet doen, ook bijv. wanneer haar
kleding in de was moet of haar brood moet smeren. Ze loopt dit na een seintje van de leiding langs en is
vooral een herinnering om het te doen.
Op deze manier wordt de begeleiding effectiever en efficiënter ingericht en geven we de cliënt meer
zelfregie. Dit is wat ons betreft een mooi voorbeeld van begeleiden met perspectief in de praktijk!

Cliënten, ‘s-Gravenpolder over ervaring gebruik ‘Mijn eigen Plan’

Cliënt 1
Ik heb de telefoon waar alles op staat wat ik moet doen, dit vind ik fijn, dan weet ik dat ik het niet
vergeet. bijv. in de zomer vergeet ik de zonneschermen dicht te doen, nu heeft Annelies dit erin gezet
en word ik er aan herinnerd.

Cliënt 2
De app geeft mij duidelijkheid en rust, als er dingen veranderen in de dagstructuur dan wordt dat
duidelijk voor mij aan de hand van de app.

Aanvullend hebben we een aantal medewerkers de vraag gesteld wat Begeleiden met Perspectief voor
hen betekent. Hieronder is hun antwoord weergegeven:

• Zelf ben ik trainer van het ontwikkelingsdenken. Dit kan ik heel mooi toepassen in de dagbesteding
en woonzorg in ons team. Jammer dat niet meer teams op dit moment van ons gebruik maken.
• BmP is een kapstok. Wij hangen hieronder het ‘ontwikkelingsdenken’, ‘sensorische integratie’
en ‘ervaar het maar’ op dit moment aan vast. Bij andere teams kan dat weer iets anders zijn.
• In de activiteiten hebben we kaarten per cliënt gebaseerd op de methodiek ‘ervaar het maar’.
Elke dag komt zo’n kaart aan de orde en sinds kort hebben we een aanvullende kaart voor onze vrije
tijd. In het contact maken zijn we als team sterk in het volgen/ observeren / communiceren via het
ontwikkelingsdenken.
• Wees er voor de cliënt en betrek hen bij dingen van het dagelijks leven. Zodat ze ook een zinvolle
dagbesteding hebben en hen wereld wordt verbreed.
• Het is een goed hulpmiddel, waardoor je steeds weer gestimuleerd wordt om na te denken over wat
de cliënt wil, waarom hij/zij iets wil en hoe je de cliënt op de best mogelijke manier kan begeleiden.
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5.1.2.2.

Wat blijft onze aandacht vragen?

Medewerkers, Geldermalsen
• Bij een enkele cliënt is zinvolle dagbesteding wel lastig. We proberen dan nieuwe dingen te
proberen maar soms wordt dit een beetje vergeten. Dus ik denk dat het belangrijk blijft dat we de 		
cliënten die zichzelf moeilijk kunnen vermaken, blijven helpen met, voor hen, zinvolle activiteiten.
• In ons team is het denk ik belangrijk om aandacht te houden voor ‘Ken de ander’. Ik merk zelf dat 		
ik het lastig vind om samen te werken met collega’s waarmee ik heel weinig heb gewerkt en hen niet
goed ken. Ik vind daarom dat er in ons team meer aandacht mag besteed worden aan het kennen
van de ander.
• Als team ervoor waken dat je dezelfde uitgezette lijn in de begeleiding vasthoudt. Dit is onderdeel van
de teamoverleggen.

Coach, Bodegraven
Vanuit mijn rol als coach Begeleiden met Perspectief binnen de organisatie vind ik het een uitdaging om
medewerkers in de begeleiding bewust naar zichzelf te laten kijken. Om de cliënt te begrijpen is het van
belang dat je weet waarom een cliënt zich op een bepaalde manier gedraagt. Begeleiden met
perspectief biedt praktische handvatten met de drie pijlers: Ken jezelf, Ken de ander en Ken de cliënt
om in gesprek te gaan. Ik merk nog wel dat het om een doorvertaling vraagt. De vraag die ik hierbij
heb: Hoe kunnen we in de gesprekken die met de teams worden gevoerd deze drie pijlers nog scherper
naar voren laten komen. In 2020 hoop ik hier een concrete uitwerking voor te gaan maken.

Manager zorg, Barneveld
Het is belangrijk om met elkaar, op strategisch niveau te beslissen hoe we de implementatie van
Begeleiden met Perspectief willen voortzetten. Dit is van belang om het een breed gedragen
organisatiefilosofie te laten zijn, die door iedereen op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd.
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5.2. HKZ-rapportage (algemeen)

Sterke- en verbeterpunten algemeen uit HKZ-audit 2019
Sterke punten uit HKZ audit, algemeen
1. KDC Gouda is vooraf uitgewerkt als project met plan met daarin o.a. analyse van kansen en risico’s
(financiering en vervoer aan de bedrijfsmatige kant en aan de andere kant de verandering van
problematiek). Het product is geëvalueerd met verslag daarvan. Er is duidelijk geleerd van
de ontwikkeling en lessen kunnen als voorbeeld dienen indien elders een vergelijkbaar initiatief wordt
gestart. Ondanks de expliciete exclusiecriteria is toch een casus waarbij na instroom van de cliënt
de problematiek pas duidelijk is geworden met inschakeling van CCE worden de vervolg mogelijkheden in kaart gebracht recht doende aan de zorgplicht.
2. KDC Gouda is een voorbeeld van samenwerking tussen zorg en onderwijs en de mogelijkheden die
voor kinderen worden gecreëerd. Samenwerking tussen de organisaties is praktisch uitgewerkt.
3. De 2 wettelijke vertegenwoordigers zijn zeer tevreden over de kwaliteit van zorg voor de cliënten
binnen de Beukelaar. Onder andere de betrokkenheid bij de cl. Besprekingen en de korte lijnen met
de begeleiders.
4. Sebanja cliëntenraad heeft duidelijke eigen prioriteiten: ouder wordende cliënten, privacy,
pastorale zorg en bekendheid vergroten. Versterking van de contacten met de achterban is aandachtspunt vanuit signaal dat onbekend is wat de cliëntenraad doet. De cliëntenraad is tevreden over
de informatievoorziening en overleg met de managers.
5. Sebanja team ziet zichzelf als zelfstandig (bevestigd door manager) collegiaal en als doorzetters en
bereidheid elkaar te helpen. Men is zich ook bewust van verbeterpunt om meer te overleggen met
anderen in plaats van te snel handelen. Voor opleidingsplan zijn ideeën verzameld en daarin wordt
ook het accent gelegd op de ouder wordende cliënten. In team is ook de relatie met het DCS aan een
Coördinator Zorg toebedeeld. Team Ontwikkel Meter zijn in team uitgewerkt waarbij gesignaleerd is
dat deel leiders zijn en deel van de medewerkers volgers.
6. Manager Sebanja heeft geanalyseerd wat de oorzaken zijn van het niet tijdig in beeld hebben van
het risico dat een cruciale medewerker in de zomerperiode zou “omvallen” zoals o.a. dat signalen
door team niet zijn doorgegeven aan vervangende managers en ook geen rapportages te zien zijn
waarin een signaal zou zitten naast het zeer zelfstandig opereren van het team, ook zijn contacten
met de orthopedagoog niet naar management door vertaald.
7. DAC De Molenhoek weet in contacten met de bedrijven kansen te creëren voor passende
productie en verkoop daarvan. Met gerichte concrete werving worden gespecialiseerde vrijwilligers
aangetrokken. Ook wordt succes geboekt voor cliënten door een passende externe werkplek in
bedrijven te creëren.
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8. DAC De Molenhoek cliëntenraad geeft aan dat de manager de raad goed informeert en betrekt
bij de ontwikkelingen. Men beschikt sinds kort over eigen mailadres en stuurt nieuwsbrieven naar
de achterban. Men is voornemens de bewonersvergaderingen bij te wonen met de achterban en ook
huisbezoeken te brengen aan de voorzieningen om zelf te kwaliteit te observeren.
9. Tharah is voorzien van allerlei moderne innovatieve voorzieningen, zoals de verplaatsbare wand
met wastafel waardoor de zorg voor de individuele cliënt wordt vergemakkelijkt en de ruimte optimaal
wordt benut. Cliënten die behoefte hebben aan een zelfstandige ingang naar hun appartement
hebben de mogelijkheid gekregen.
10. In Tharah hebben medewerkers duidelijk aandacht voor onderlinge feedback (kantoor).
11. Tharah teams hebben met hulp van teamcoach naar aanleiding van Team Ontwikkel Meter en
medewerkers tevredenheid een eigen actieplan opgesteld (b.v. Actieplan Steenuil).
12. Manager Tharah heeft de problematiek van de ZZP 7 cliënten op de afdeling duidelijk in beeld
(voorziening heeft hiervoor geen erkenning en toerusting). CCE is ingeschakeld en samen met team
en gedragswetenschapper wordt de problematiek geanalyseerd en gestreefd naar een passende
oplossing.
13. Manager Tharah is tevreden over de beschikbaarheid van managementinformatie (portefeuille
Mens & Organisatie) b.v. verzuim. Ook de samenwerking met het Dienstencentrum (DCS) wordt
gewaardeerd b.v. met de HR-adviseur en kwaliteit. Men zoekt elkaar proactief op. Dat geldt ook voor
de manager Sebanja ten aanzien van bedrijfsvoering die sterk verbeterd is met maandelijks analyses
op inhoud door DCS in plaats van te uitgebreide cijfermatige informatieoverzichten. In het systeem is
voldoende mogelijkheid om de cijfers actueel te volgen.
14. Tharah medewerkers borgen de plancyclus van cliënten door standaard ruim vooraf in twee
maanden (maart en september) met alle betrokkenen de overleggen in de agenda’s in te plannen
inclusief de vertegenwoordigers van cliënten.
15. ECD-systeem geeft Coördinatoren Zorg en managers (en medewerkers) met “bollen” overzicht
in alle relevante aspecten van de dossier voering en eventuele achterstanden daarin met doorlink
mogelijkheid tot op individueel niveau.
16. BOPZ-arts is lovend over de kwaliteit van zorg en afwegen van risico’s en toepassen van vrijheid
beperkende maatregelen en het proces dat hierin doorgaans in de organisatie wordt bewandeld.
Er wordt gewerkt met second opinion en jaarlijks bijscholing van medewerkers.
17. Context- en stakeholder analyses zijn geëvalueerd en bijgesteld. Duidelijk is dat de organisatie
geconfronteerd wordt met toenemende gedragsproblematiek met toenemende Meerzorg
financiering. Ook de ontwikkelingen met diverse wet- en regelgeving is goed in vizier.
18. In de strategie worden de risico’s heroverwogen en bijgesteld en voor de kritische processen zijn
nieuwe prospectieve risicoanalyses uitgevoerd: · Procesbesturing Zorggroep Sirjon augustus 2019; ·
Cliënt zorgproces Siloah, augustus 2019; · Cliënt zorgproces SVRO augustus 2019 · Administratief
proces van gecontracteerde zorg tot en met facturatie augustus 2019;
• Proces EAD inkoop en zorg-contractering augustus 2019;
• Proces HRM personeel augustus 2019;
• Proces ICT augustus 2019;
• Proces vastgoed zorggroep Sirjon augustus 2019;
• Proces EAD betalingsverkeer augustus 201 met eigenaren en maatregelen en borging augustus
2019.
19. Personeelskrapte speelt met name een rol in Zuid-Holland. Er is een nieuw arbeidsmarktbeleid
voor uitgewerkt. Het ziekteverzuim is relatief laag en ook het verloop. Met het medewerkers tevredenheidonderzoek is een extra bron van informatie beschikbaar om de tevredenheid op kritische punten
verder te verhogen.
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20. Plan van Aanpak Siloah Rijssen De Burcht en De Molenhoek met analyse problematiek en
verbetermaatregelen met update analyse maart 2019 geeft een helder traject om de problematiek
stap voor stap te verbeteren. Duidelijk is dat het bestuur signalen ontving over de problematiek na
signalen van huisartsen en stijging van incidenten (zie ook Sebanja).
21. De organisatie werkt sinds kort met een nieuwe organisatiestructuur. Mooi om te zien dat de
verbinding hierin wordt gelegd met de gehandicapten- en ouderenzorg. Nieuwe regio-indeling en
vereenvoudigde portefeuilleverdeling gekoppeld aan de drie clusters in het Dienstencentrum laat
in korte tijd al veel successen zien. De communicatie is verbeterd en de informatie wordt sneller en
beter gedeeld op relevante wijze. Rapportages van Kwaliteit en Veiligheid zijn afgeslankt en beter
afgestemd om de gebiedsmanagers en teams.
22. De portefeuilleoverlegvormen vinden in de praktijk een steeds beter passende vorm en
uitwerking. Zo wordt bewaakt dat actiepunten op grensgebied niet over de schutting gaan, maar wel
door één eigenaar worden opgepakt en afgestemd. Men is nog zoekende hoe dat praktisch in een
gemeenschappelijke actielijst kan worden geborgd. Ook is te zien dat kansen en risico’s en externe
ontwikkelingen aandacht hebben. Ook hier is BMP onder de aandacht.
23. Dienstencentrum is omgevormd naar drie clusters die ook samenvallen met de portefeuilleverdeling van de zorgmanagers in de drie gebieden. De adviseurs werken steeds meer met accounthouderschap samen met de gebieden en zijn ook op locatie regelmatig te vinden voor samenwerking. In het Dienstencentrum is weer de mogelijkheid om af te stemmen met specialisten. Snelheid en
verbinding en directer samenwerken is wat de deelnemers op de overlegvergadering van Verandercoalitie met Strategisch team als concrete resultaten vertellen. Het fenomeen dat initiatieven los van
elkaar op eenzelfde thema worden ondernomen zonder afstemming met gebieden en primair proces
en andere cluster komt niet meer voor volgens de deelnemers. Men ziet men verbeterkansen in het
meer expliciet terugkoppelen en evalueren door de leden van het strategisch team. Ook zouden
successen meer gedeeld kunnen worden en zichtbaar gemaakt (b.v. op de successenmuur).
24. Men verwacht ook veel van komende kwartaal overleggen tussen voltallige Raad van Bestuur met
zorgmanagers per gebied volgens de nieuwe werkwijze met aanwezigheid van adviseurs uit alle drie
de clusters en minder papier cijfers met real time actuele data.
25. Dienstencentrum cluster Bedrijfsvoering heeft voor inkoop duidelijk wat de behoeften van de
zorgmanagers zijn: ontzorgen en passende en complete systemen met contractbeheer centraal in
het algemeen en lokaal waar nodig. Inzichtelijkheid en overzicht voor de hele organisatie is daarbij
van belang met goede onderlinge communicatie tussen specialist en managers. Daarbij is veel winst
te behalen met landelijke leveranciers tegen scherpere prijzen.
26. Ook voor Vastgoed streeft men naar overzicht en inzicht met overzichtelijke informatie en minder
ad hoc werk. Daarmee kan de strategie en verduurzaming worden onderbouwd en uitgewerkt.
Met eigen medewerker heeft met verbinding en betere communicatiemogelijkheden. Flexibeler
reageren op incidenten en ontwikkelingen is nu beter mogelijk.
27. Cluster Mens & Organisatie is sterk verankert in de drie gebieden met vaste adviseurs die
maandelijks op locatie samenwerken met de managers en afstemmen op Dienstencentrum. Zo is
communicatie en continuïteit gewaarborgd. Voor specialismen heeft men mogelijkheden in het DCS
in elkaars nabijheid. Wel ziet men verbetermogelijkheden om het eigen jaarplan beter te monitoren
door aanschaf van A3 software.
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Verbeterpunten uit HKZ audit, algemeen

Resultaat HKZ audit, algemeen

1. Incidenteel in Tharah ontbreekt in het ECD het
concreet item “agressie” in de risicolijst (waarop
wel acties in het behandelplan staan).

1. Is onder de aandacht gebracht door manager
zorg in het team.

2. Evaluatie van effectiviteit van beheersmaatregelen van strategische en kritische process
en is mogelijk te versterken in een volgende
verbeterronde van het kwaliteitssysteem.
Het voldoet nu voldoende aan de norm.

2. Dit punt staat op de agenda bij het Cluster
Kwaliteit & Veiligheid om op te pakken.

3. Systeembeoordeling benoemt bedrijfsprocessen die deels mogelijk niet kritisch zijn.
Mogelijk is het kwaliteitssysteem verder af te
slanken en meer te focussen op de kritische
punten in plaats van volledigheid na te streven.
Systeembeoordeling voldoet wel aan de norm.

3. Zie paragraaf 3.4 van dit Kwaliteitsrapport.

4. Medewerkers in teams weten wel wat de
belangrijkste doelen zijn waaraan gewerkt wordt
(deel in Team Ontwikkel Plannen), maar inciden-

4. De jaarplannen hebben een plaats op de
agenda in de teamvergaderingen en worden door
de manager zorg hier toegelicht. Bij de dialoog-

teel is de organisatieontwikkeling nog niet
afgerond om aantoonbaar de verbinding te
maken met de gemeenschappelijke beleidscyclus. Voor 2020 wordt hier wel al aan gewerkt
op een passende wijze.

tafels komt de bespreking van het jaarplan
uitgebreid aan de orde.

5. Verslag van cliëntbesprekingen is incidenteel
in teamnotulen van KDC Gouda aangetroffen in
plaats van in het cliënten dossier.

5. Alle verslagen van de cliëntbesprekingen zijn
opgenomen in het cliëntdossier, op 1 verslag na.
De vraag om dit te doen is uitgezet bij de
betreffende collega en zij zal dit na haar vakantie
uitvoeren. Door de uitbraak van COVID-19
hebben er in 2020 weinig cliëntbesprekingen
plaatsgevonden, en is er om deze reden weinig
nieuwe verslaglegging hieromtrent.

6. De bloedsuikerwaardes van een cliënt op de
Beukelaar worden genoteerd in een apart
schriftje, maar incidenteel niet in het ECD gezet.

6. Is onder de aandacht gebracht door de
manager zorg bij het team.
Cliënt had voorkeur uitgesproken om de waardes
in het schriftje te schrijven, zodat zij hier zelf op
elk moment zelf inzage in heeft. De waardes
worden nu bij metingen in het ECD
gerapporteerd. Cliënt is hiermee akkoord.
Aanvullend wordt de bloedsuiker waarde in het
schriftje van de cliënt genoteerd, waardoor zij zelf
regie houdt.

7. Het toestemmingsformulier voor cliënten voor
inzage cliënten dossier kan op een incidenteel
item worden aangepast aan de huidige wet- en
regelgeving: inspectie mag in elk dossier zonder
toestemming vooraf kijken.

7. Aanpassing staat op de agenda om uit te voeren
door het cliënten service bureau van onze
organisatie.
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Aanbeveling ter verbetering
1. Cliëntenraad DAC De Molenhoek ziet verbeter- 1. Dit punt is bekend bij de manager zorg van DAC
mogelijkheden door het sneller versterken van
De Molenhoek. Hij zet zich in om deze verbeterbedrijfsinformatie aan de centrale cliëntenraad.
maatregelen te blijven hanteren.
Wel krijgt men alle informatie die wordt gevraagd.
2. Men zou kunnen overwegen in de teams met
ernstige gedragsproblematiek sociaalverpleegkundigen te werven met praktische expertise
naast de gedragswetenschappers.

2. Met een hiervoor opgestelde werkgroep is er
nagedacht over het opstellen van een intern
crisisondersteuningsteam, waar deze vraag o.a.
is besproken.

3. Manager Tharah ziet al verbeteroptie voor
managementinformatie tool voor urenoverzicht
voor medewerkers.

3. Is opgepakt door de manager zorg Tharah.

4. Mogelijkheid ziet men om de in kwartaal -overleggen de strategie en stakeholder en context
analyse expliciet te monitoren op essentiële
ontwikkelingen om direct te analyseren en
eventuele maatregel te overwegen.

4. Cluster breed is er een overzicht opgesteld
waar de ‘Radar informatie’ wordt verzameld.
Op deze wijze zijn alle belangrijke ontwikkelingen
(m.b.t. wet- en regelgeving) in kaart gebracht
en wordt input voor de stakeholder- en context
analyse verzameld.

5. Er zijn mogelijkheden om de uitvoering van de
aandachtsgebieden van de individuele
medewerkers binnen de teams nog beter te
borgen/toetsen.

5. Dit is onder de aandacht geweest en blijft een
punt van aandacht, gezien het verloop van
medewerkers.

5.3 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:
• Communicatieproblemen
• Geen inzicht in eigen rechten en plichten
• Verslaving
• Medicatie
• Mishandeling
• Verkeerde omgang met geld
• Ondervoeding of overgewicht
• Seksueel probleemgedrag
• Verslikken
• Vallen
• Weglopen
• Verdrinken
• Automutilatie (zelfverwonding)
• Cognitieve problemen
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
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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 onder andere:
• Brandveiligheid
• Inzicht in eigen rechten en plichten
• Weglopen
• Communicatieproblemen
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
begeleidingsplanbespreking geëvalueerd of een risico nog actueel is; hierbij wordt ook de risicoscore
geëvalueerd. Al doende kunnen incidenten worden voorkomen.
Bij het risico ‘inzicht in eigen rechten en plichten’ speelt de mate van wils-, en handelings(on)bekwaamheid van een cliënt een rol. Als hier sprake van is bij een cliënt, is in het ECD opgenomen wie dit van
de cliënt overneemt.

5.4 Incidenten en calamiteiten
Rondom het melden van incidenten heeft 2019 in het teken gestaan van een aantal ontwikkelingen
die als doel hadden om (vanuit de praktijk) het melden van incidenten, de inrichting van de rapportages
en de wijze waarop resultaten binnen de organisatie worden besproken te verbeteren.
Het doel van het melden van incidenten is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de cliënten
zorg voor zover dit betrekking heeft op incidenten of gevaarlijke situaties. Met andere woorden:
het melden van incidenten en het leren en verbeteren helpt om gezonde en veilige zorg te leveren.

Behaalde winst:
• De meldingen worden (indien nodig en mogelijk) maandelijks in de teams besproken. De hiervoor
aangestelde MIC- aandachtfunctionaris ziet erop toe dat dit gebeurt.
• Het MIC meldingsformulier is aangepast na een uitgebreide inventarisatie van verbeterpunten.
De medewerkers geven aan dat het minder tijd kost om dit formulier in te vullen en het
overzichtelijker is geworden.
• De MIC- aandachtfunctionaris is vertegenwoordigd in de MIC commissie van Siloah en deelt
opvallende MIC meldingen met collega’s van andere locaties om het lerende karakter te
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optimaliseren. Het management moet nog een besluit nemen of de MIC commissie landelijk,
wat nu het geval is, of gebiedsgericht wordt voortgezet. Met de gebiedsgerichte commissie wordt
verwacht dat de cyclus van het moment van het incident tot het gesprek erover met collega’s sneller
wordt doorlopen dan nu het geval is, en hiermee het lerende karakter en het bieden van zorg op
maat wordt vergroot. De leden van de MIC commissie, vertegenwoordigd door zorgmedewerkers uit
verschillende locaties, zijn enthousiast over dit voorstel en wachten tot het management hier een
besluit in neemt.
• De ontwikkelingen m.b.t. incidenten en calamiteiten wordt weergegeven middels de applicatie
Power BI. De implementatiefase van Power BI is inmiddels afgerond en de applicatie wordt op een
effectieve wijze ingezet. Het gebruik van Power BI maakt dat er een kortere leercyclus mogelijk is.
Leden van de MIC commissie houden de ontwikkelingen middels de Power BI rapportage bij
en sturen (in overleg met de manager zorg) bij waar nodig.

5.5 Middelen en maatregelen
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.

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 2019 werd binnen
de second opinions een extra mate van objectieve beoordeling ingebracht door intercollegiale afname
van second opinions door de gedragsdeskundigen binnen Siloah.
Gedragsdeskundigen hebben dit jaar achttien aanmeldingen gedaan van M&M-nood. Via het
secretariaat ontvangt de wettelijke vertegenwoordiger ieder jaar, na de eerste melding, een brief
“Informatie klachtrecht bij toepassing artikel 39 wet BOPZ”.

M&M – fixatie dwang
Gedragsdeskundige heeft voor twee cliënten 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 is één cliënt afgemeld voor M&M-dwang.

Zweedse Band
In 2019 gebruikt er nog 1 cliënt een Zweedse band. Hij heeft een slecht behandelbare vorm van
epilepsie. Zijn epilepsie is verslechterd. Er heeft in 2019 een second opinion van het CCE plaatsgevonden. De conclusie was dat de betreffende 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. Volgens het adviesverslag van het CCE is nog geen alternatief voorhanden om de Zweedse
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band af te schaffen. Vanwege het risico van Zweedse banden zal de commissie de situatie elk jaar
evalueren.

Beleid Afzondering dwang
In 2019 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.

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 21 juni heeft hij locatie Barneveld bezocht.
De toezichthoudend BOPZ-arts heeft dit bezoek besproken met de Raad van Bestuur en de Raad van
Toezicht. Aandachts- en verbeterpunten, die tijdens het bezoek werden gesignaleerd, zijn opgepakt.
Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Om de geconstateerde aandacht- en verbeterpunten
te borgen, vindt er periodiek overleg plaats tussen de Raad van Bestuur en de BOPZ arts.
Aanvulling n.a.v. HKZ audit 2019:
16. BOPZ-arts is lovend over de kwaliteit van zorg en afwegen van risico’s en toepassen van vrijheid
beperkende maatregelen en het proces dat hierin doorgaans in de organisatie wordt bewandeld.
Er wordt gewerkt met second opinion en jaarlijks bijscholing van medewerkers.

Second opinions
Er zijn in 2019 dertien 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.

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.

Registratielijsten
Deze lijsten werden dit jaar 2 keer doorgenomen en de veranderingen zijn bijgewerkt. Per 31 december
2019 is de situatie als volgt: De nood- en dwangmeldingen zijn maandelijks aan de inspectie
doorgegeven.
Bodegraven

Barneveld

Moerkapelle Rijssen Geldermalsen

Aantal meldingen M&M-nood

7

7

Aantal cliënten met afzonderen dwang

-

-

-

-

-

Aantal cliënten met fixaties dwang

13

1

-

2

2

1
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BOPZ-Training team
In elk team heeft er een training plaatsgevonden door de betrokken gedragsdeskundige.

Wet Zorg en Dwang
De M&M-commissie zijn is in 2018 van start gegaan met de voorbereiding op de komst van de Wet zorg
en dwang. Iedere vergadering wordt een aantal artikelen uit deze wet besproken. Begin dit jaar is er
een werkgroep samengesteld die zich bezig houdt met de consequenties die de WZD met zich meebrengt. Hierbij valt te denken aan communicatie over de WZD, de inrichting van het ECD en scholing
van personeel. Er is al heel veel werk verzet. Alle Managers Zorg en gedragsdeskundigen hebben in
2019 een WZD-training gevolgd. In 2020 krijgen alle medewerkers een WZD e-learning waarbij de
zorgverantwoordelijke dit afsluiten met een klassikale training. Verder zullen er twee gedragsdeskundigen als WZD-functionaris worden aangesteld en de toezichthoudend BOPZ-arts (geneesheer-directeur
ex wet BOPZ), als WZD-arts betrokken zijn. Stapsgewijs wordt er gewerkt aan een soepele overgang van
de wet BOPZ naar de WZD.

5.6 Klachten cliënten
Er zijn in totaal 7 klachten gemeld bij de klachtenfunctionaris. Ten opzichte van 2018 is dit met 1 klacht
toegenomen.
• 1 klacht is van technische aard, namelijk beperkte parkeergelegenheid bij de locatie als de familie bij
cliënt op bezoek komt.
• 3 klachten betreffen personele onderbezetting. 2 klachten spelen op 1 locatie. De personele
onderbezetting was voor de klacht al gesignaleerd door het management en vacatures stonden uit.
Na de klacht is het personeel uitgebreid met invalkrachten, en zijn de klachten naar tevredenheid 		
afgehandeld.
• 2 klachten betreffen het niet nakomen van afspraken en 1 klacht gaat over communicatie over
veiligheid. Voor alle klachten zijn met de indiener naar passende mogelijkheden gezocht.

5.7 Zorginhoudelijke indicatoren
In de onderstaande tabel zijn (m.u.v. 6 in aantallen) 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 2018. De percentages geven de feitelijke verandering per indicator weer,
namelijk bij een verhoogd percentage een verbetering van het resultaat, en bij een afnemend
percentage vraagt deze indicator de aandacht.
Indicator

Gebied Oost

Gebied Midden

Gebied West

Gebied Zuid

1a

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

80 (73)

84 (59)

85 (89)

88 (91)

1b

Is er in de afgelopen
12 maanden een begeleidingsplan geëvalueerd?

83 (81)

86 (68)

85 (89)

91 (90)

1c

Zijn er risico’s ingevuld?

71 (79)

73 (86)

74 (91)

84 (91)

1d

Zijn alle verplichte risico’s
beoordeeld?

65 (68)

66 (78)

70 (83)

79 (89)
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2a

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

94 (87)

100 (92)

96 (99)

98 (98)

2b

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

40 (45)

38 (32)

49 (43)

48 (26)

3a

Is er een afzonderingsmaatregel beschreven in
het begeleidingsplan?

0 (0)

0 (0)

3 (3)

0 (0)

3b

Zijn er alternatieven
besproken voor
afzondering?

n.v.t.

n.v.t.

100 (100)

(n.v.t.)

3c

Is het effect van
afzonderingsmaatregel
geëvalueerd?

n.v.t.

n.v.t.

100 (25)

(n.v.t.)

4a

Is er in het afgelopen jaar
sprake geweest van fixatie?

1 (1,7)

1 (1,4)

6 (6,5)

0 (0)

4b

Zijn er alternatieven
besproken voor fixatie?

100 (100)

100 (100)

100 (100)

100 (n.v.t.)

4c

Is het effect van de
fixatiemaatregel
geëvalueerd?

99 (100)

99 (75)

99 (53)

100 (n.v.t.)

5a

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

0 (0)

0 (0)

1 (0)

0 (0)

5b

Zijn er alternatieven
besproken voor
gedwongen medicatie?

n.v.t.

n.v.t.

100 (n.v.t.)

n.v.t.

5c

Is het effect van de
gedwongen medicatie
geëvalueerd?

n.v.t.

n.v.t.

100 (n.v.t.)

n.v.t.

6

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

24 (35)

42 (30)

36 (46)

27 (35)

7

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

96 (86)

100 (87)

96 (99)

98 (98)

8

Zijn er afspraken gemaakt
over gezonde
leefgewoonten?

96 (86)

97 (88)

95 (99)

98 (99)
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9

Heeft de cliënt een ECD
cliëntportaal account?

5

6

7

12

10

Is voor deze cliënt een of
meerdere mantelzorgaccounts aanwezig?

73

62

74

64

Met uitzondering van de indicatoren 3a, 4a, 5b en 6 behoren de percentages nabij de 100% te scoren.
Het is de bedoeling dat deze indicatorscores in het verbeterregister van Siloah worden opgenomen.
Het verbeterregister staat op de agenda van de tertaaloverleggen. Op deze wijze kunnen managers
zorg beter op deze indicatoren sturen.
Het beoordelen van verplichte risico’s blijven medewerkers lastig vinden. In een scholing methodisch
werken moet hier aandacht aan besteed gaan worden.

6.

Werken aan Cliënttevredenheid (Bouwsteen 2)

Middels het cliënttevredenheidonderzoek en Zorgkaart Nederland doen wij ons best om in verbinding
te blijven met onze cliënt(vertegenwoordigers) en werken we aan de pijler ‘Ken de cliënt’, vanuit het
gedachtegoed Begeleiden met perspectief.
Om het jaar voeren wij een cliënttevredenheidsonderzoek uit. Hiernaast vragen wij de cliënt(vertegenwoordigers) hun waarderingen op Zorgkaart Nederland te delen.

6.1 Cliënttevredenheidsonderzoek
In 2019 is er een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd m.b.v. de Buntinx-methode / Quality Qube
door Facit.

Het onderzoek: Zorg en ondersteuning zijn dialoog
Perspectief van de Cliënt - Familie/Vertegenwoordiger - Medewerker

Cliënt

luisteren

verstaan

verbeteren!

Familie

Begeleiders
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Basis van het onderzoek: Kwaliteitsdimensies Kwaliteitskader
Inhoud			

Voorwaarden				

Relaties

Persoonlijke ontwikkeling
Zelfbepaling			
Interpersoonlijke relaties
Sociale inclusie			
Rechten en belangen 		
Emotioneel welzijn		
Fysiek (lichamelijk) welzijn
Materieel welzijn 		

Competenties van medewerkers		
Responsiviteit
Teamsamenwerking			Vertrouwen
Individuele Ondersteuningsplan		
Informatie (persoonlijk)
Beschikbaarheid van ondersteuning
Zorgzaamheid
Veiligheid 					Inleven en luisteren
Informatie over organisatie
Bereikbaarheid
Continuïteit

Indicatoren
Deel I Zorginhoud
1.

Ik heb het naar mijn zin met mijn groepsgenoten/ huisgenoten waar ik woon.

2.
3.
4.
5.

Ik kan zelf kiezen wanneer (om hoe laat) ik naar bed ga. (alleen bij wonen)
Ik mag (binnen redelijke grenzen) zelf bepalen wat ik wil doen.
Mijn begeleiders helpen mij om nieuwe dingen te leren.
Als ik mee wil doen aan activiteiten in de samenleving dan word ik hier bij ondersteund (wandelen,
naar het dorp gaan).
Waar ik woon, heb ik voldoende privacy.
Als ik verdrietig, bang of boos ben, dan helpen mijn begeleiders mij.
De maaltijden zijn hier gezellige momenten.
Ik ben tevreden over het eten en drinken dat ik hier krijg.
Als ik wil kan ik iedere dag naar buiten.
Mijn woning/ kamer is gezellig ingericht
Ik voel mij ‘s nachts veilig in mijn woning
Ik weet hoe ik iets kan bespreken in de cliëntenraad.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Deel II Zorgvoorwaarden
Mijn begeleiders weten hoe ze mij het beste kunnen helpen (competenties medewerker)
De begeleiders in het team werken goed (met elkaar) samen
Ik word betrokken bij het maken van mijn begeleidingsplan.
Er is genoeg gelegenheid om een praatje te maken met mijn persoonlijk begeleider.
Ik word op de hoogte gehouden van veranderingen in mijn woning.
Als mijn begeleiders ziek of met vakantie zijn, wordt dat opgevangen zodat ik daar niet onder lijd.
Ik ben tevreden over het vervoer naar bus/ locatie.

Deel III Zorgrelatie
Als ik iets vraag, krijg ik snel antwoord.
Als de begeleiders iets beloven, doen ze dit ook
Ik ben tevreden over hoe de begeleiders met mij omgaan.
Ik word door begeleiders goed bejegend. (zijn vriendelijk tegen mij).
De begeleiders begrijpen mij; zij weten wat ik nodig heb.
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Vragen
Kwalitatieve deel
1.
2.
3.
4.
5.

Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van de ondersteuning?
Hoe tevreden bent u over de begeleiders?
Ik kan met mijn begeleiders praten over de Heere en de Bijbel
Mag de uitslag van dit onderzoek gebruikt worden voor je begeleidingsplan?
Je antwoorden sturen we naar kantoor dat daarvan een mooie brief kan maken voor jou.
Van alle antwoorden maakt dat kantoor een verslag voor Siloah.

Een indruk van de resultaten:

Resultaten: Respons

Cliënten (> 16 jaar)
(interview)

Wonen

Dagbesteding

Ambulante zorg

76,3

35,2

36,0

(139)

(105)

(50)

Cliëntvertegenwoordigers
(vragenlijst)

46,3

34,4

24,0

(462)

(244)

(79)

Medewerkers
(vragenlijst)

39,1

40,7

42,3

(404)

(59)

(26)

Resultaten: Rapportcijfers

Zuid West

8,3

8,6

8,3 8,4 8,9

7,6

7,5

-

Kwaliteit
begeleiders

8,4

8,7 8,1

8,4

8,8

8,8 8,6 8,9

7,9

7,9

-

Kwaliteit
ondersteuning

7,7

7,5 7,7

7,8

8,1

8,0 7,9 8,3

7,7

7,0 8,5

Kwaliteit
begeleiders

8,0

7,9 7,9 8,0

8,2

8,1

7,9

7,4 8,8

7,1

6,4 6,9 7,5

6,3

4,9 7,2

8,1

8,0 8,3

Midden

8,3 8,1

Midden

8,2

Oost

Zuid West

Kwaliteit
ondersteuning

Oost

Midden

Siloah
Ambulante
zorg

Siloah
Dagbesteding

Siloah Wonen

Zuid West

Siloah, gebieden en zorgsoorten

Cliënten

Vertegenwoordigers

7,9 8,5

Medewerkers
Kwaliteit
ondersteuning

7,2
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Resultaten: Open vraag Identiteit
Ik kan met mijn begeleiders praten over de Heere en de Bijbel
Beslist mee eens

Mee eens

Niet eens / niet oneens

Oneens

Cliënten

87% (94%)

0% (0%)

13% (5%)

0% (1%)

Vertegenwoordigers

31% (35%)

65% (61%)

1% (3%)

3% (1%)

Medewerkers

61% (53%)

26% (44%)

3% (3%)

10% (0%)

(Tussen haakjes zijn de resultaten uit 2018 weergegeven).

Aandachtspunten vanuit indicatorvragen
Cliënten

Cliëntvertegenwoordigers en medewerkers

• Ik weet hoe ik iets kan bespreken in
de cliëntenraad
• Als ik iets vraag krijg ik snel antwoord

• De client weet hoe hij/zij iets kan bespreken in
de cliëntenraad
• De client kan zelf kiezen wanneer hij/zij naar
bed gaat

Quotes van cliënten:

Deze groep is fijn
en gezellig.

Groepsleiding heeft
best geduld!

Vanavond vond ik de afsluiting
aan tafel erg mooi.
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Uitkomsten Open vragen
Waardering
Siloah

Wonen

Dagbesteding

Ambulant

Cliënten

• Emotioneel
• Emotioneel
• Emotioneel
Welzijn
Welzijn
Welzijn
• Zorgzaamheid/
• Zorgzaamheid/
• Participatie/
betrokkenheid
betrokkenheid
Inclusie
• Materieel Welzijn • Materieel Welzijn • Zorgzaamheid/
• Participatie/
betrokkenheid
Inclusie

• Persoonlijke
ontwikkeling
• Zorgzaamheid/
betrokkenheid
• Inleven/luisteren

Cliëntvertegenwoordigers

• Emotioneel
Welzijn
• Zorgzaamheid/
betrokkenheid
• Competentie
medewerkers

• Emotioneel
Welzijn
• Zorgzaamheid/
betrokkenheid

• Emotioneel
Welzijn
• Zorgzaamheid/
betrokkenheid

• Competentie
medewerkers
• Zorgzaamheid/
betrokkenheid

Medewerkers

• Emotioneel
Welzijn
• Zorgzaamheid/
betrokkenheid

• Emotioneel
Welzijn
• Zorgzaamheid/
betrokkenheid

• Emotioneel
Welzijn

• Zorgzaamheid/
betrokkenheid
• Competentie
medewerker

Siloah

Wonen

Dagbesteding

Ambulant

Cliënten

• Materieel
Welzijn

• Materieel Welzijn • Zelfbepaling
• Fysiek Welzijn

• Beschikbaarheid
van gevraagde
zorg
• Responsiviteit
• Vertrouwen

Cliëntvertegenwoordigers

• Fysiek Welzijn
• Materieel
Welzijn
• Beschikbaarheid
van gevraagde
zorg

• Fysiek Welzijn
• Info over
• Materieel Welzijn
individuele
ondersteuning

• Beschikbaarheid
van gevraagde
zorg
• Inleven/
luisteren

Medewerkers

• Coördinatie/
management
van zorg
• Beschikbaarheid
van gevraagde
zorg

• Coördinatie/
• Coördinatie/
• Coördinatie/
management van
management van
management van
zorg
zorg
zorg
• Beschikbaarheid
• Teamsamenvan gevraagde
werking
zorg

Uitkomsten Open vragen
Verbetering
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Hoe verder met resultaten CTO
• Cliëntniveau		Cliëntkaart				Begeleidingsplanbespreking
• Locatie		

Kwaliteitverbeterkaart locatie		

Teamvergadering (CR betrekken)

• Gebied		
Gebiedsrapport			
Dialoogtafel per gebied met
								aanspreekpunten kwaliteit in teams
• Organisatie		
Organisatierapport			
Dialoogtafel RvT, RvB, CCR, OR			
			CCR					Presentatie CCR (CR informeren)
• Informatie naar:
- Cliënten							Schriftelijk op cliëntniveau
- Cliëntvertegenwoordigers					Via brief
- Medewerkers						Via Insite
- Website

•

Verbeteracties worden opgenomen in jaarplannen.

6.2 Zorgkaart Nederland
Op Zorgkaart Nederland is het gemiddeld cijfer in 2019 een 8,0 op basis van 50 waarderingen. In 2018
was dit 8,1 met 73 waarderingen. Het cijfer is een gemiddelde van de waardering voor de volgende
aspecten: afspraken, deskundigheid, informatie, herkennen van veranderingen, passende zorg en
ondersteuning, een vast team, luisteren, accommodatie.
Eind 2019 is het contract met Zorgkaart Nederland uitgebreid met extra aandacht voor gehandicaptenzorg. Het is de bedoeling om het aantal waarderingen in 2020 omhoog te brengen door inzet van
interviewers die waarderingen bij cliënten / cliëntvertegenwoordigers gaan ophalen. Hiervoor worden
vragenlijsten met picto’s ontwikkeld.
Van twee locaties zijn een tweetal waarderingen hieronder weergegeven die in 2019 zijn geplaatst
de website van Zorgkaart Nederland.

Inkijkje bij Tharah, Barneveld
Cijfer 9,6, gegeven op 6 juli 2019
Een fijne woonlocatie voor onze zoon.
Naar de eisen van de tijd gebouwd. Modern
en toch knus. Er wordt passende begeleiding gegeven. De samenwerking met ons als
ouders wordt gezocht en is door ons zeer
gewaardeerd. We zijn blij met de begeleiding
van Tharah, een veilig thuis. Waar dezelfde
Bijbelse waarden en normen zijn als in het
gezin waar onze zoon is opgegroeid.
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Cijfer 8,0, gegeven op 21 mei 2019
Afspraken worden op zich nagekomen, soms zakken er zaken weg, maar maken we de mensen er weer
op attent. De deskundigheid is een wisselwerking, hoe meer info er wordt uitgewisseld, hoe beter
de begeleiding mijn familielid leert kennen. De informatie wordt goed aangegeven. Er wordt goed
geobserveerd en overlegd als er veranderingen zijn en daar wordt direct op gereageerd, er wordt
goed op feedback gehandeld. Om wensen te realiseren werken wij met elkaar samen, daar trekken
we gezamenlijk in op. Uiteraard is er wel wisseling in het team, dat is een probleem van deze tijd,
dat is overmacht, het is niet anders. De persoonlijke tussentijdse evaluaties dragen bij aan het goed
naar elkaar luisteren. Mijn familielid voelt zich in de woning helemaal thuis.

Inkijkje bij de Burcht, Rijssen
Cijfer 8,4 gegeven op 21 januari 2019
Voor zover mogelijk praat mijn verwant mee
met de afspraken en wij als familie ook.
De begeleiders houden zich hier ook aan.
De begeleiders zijn deskundig genoeg om
mijn verwant te kunnen begeleiden, dat zie ik
aan de manier hoe ze met haar omgaan en
hoe ze ons informatie geven.
We krijgen informatie op een portaal, waar
informatie in wordt vermeld. De begeleiders
zien bijna altijd als het even wat minder gaat
met mijn verwant. Dan houden ze het extra in
de gaten en worden wij geïnformeerd. Als mijn verwant iets uit wat ze zou willen en als dat mogelijk is,
doen ze daar hun best voor. Als het niet kan, leggen ze dit netjes uit. Er zijn een aantal vaste gezichten,
maar soms is er iets te veel wisseling. De woonlocatie is fijn en goed.
Cijfer 7,3 gegeven op 22 januari 2019
Wij als verwanten praten mee over de afspraken met de begeleiders. Hierbij worden wij altijd betrokken.
De begeleiders houden zich aan de afspraken. Qua de dagelijkse zorg kunnen de begeleiders mijn
verwant goed begeleiden. Een keer per jaar is er een nieuwsbrief, wat er allemaal gebeurd. Ook als
er nieuwe begeleiding komt krijgen we dat te horen. Mijn verwant zit in een klein groepje, dus dat is te
overzien. De begeleiding is heel hartelijk. Er is een behoorlijk vast team altijd. De begeleiders werken
goed samen. Alle begeleiding is wel geschikt voor hun werk. De woonplek vind ik prima, het is daar
allemaal goed doordacht. Alles is aanwezig om goede zorg te kunnen verlenen.
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7.

Zelfreflectie in de teams (Bouwsteen 3)

Met de implementatie van het gedachtegoed Begeleiden met perspectief, concreet de pijler ‘Ken jezelf’,
heeft zelfreflectie in de teams een vaste plek gekregen.

Wat typeert onze 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.
Samen lachen
We werken hard, maar maken ook graag plezier. Van een 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.

Wat typeert onze 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.
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In 2019 is er geen medewerker tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De aandachtspunten uit het
medewerker tevredenheidsonderzoek 2018 zijn vanuit het jaarplan 2019 opgepakt.
De resultaten uit het cliënttevredenheidsonderzoek geven, naast de resultaten van de HKZ audit,
de teamreflecties (naar aanleiding van o.a. de Teamontwikkelmeter) weer op welke wijze er is gewerkt
aan de pijler ‘Ken jezelf’.
Ten aanzien van de ontwikkeling van de teams in 2019 kan het volgende geconstateerd worden:
• De begeleiders in het team werken goed (met elkaar) samen (uit CTO, 2019);
• Als de begeleiders ziek zijn of met vakantie wordt dat opgevangen zodat de cliënten daar niet onder
lijden (uit CTO, 2019);
• Er is aandacht voor het teamproces. De samenwerking met het team, de coach en orthopedagoog
worden gewaardeerd (uit CTO, 2019);
• In Tharah hebben medewerkers duidelijk aandacht voor onderlinge feedback (uit HKZ 2019);
• Tharah teams hebben met behulp van teamcoach naar aanleiding van Team Ontwikkel Meter (TOM)
en medewerker tevredenheid een eigen actieplan opgesteld (bijv. Actieplan Steenuil) (uit HKZ 2019)

Teamontwikkelmeter (TOM)
Met ondersteuning van de coaches ontwikkelen teams zich op het gebied van vijf dimensies met
aandachtspunten:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.

Houding en gedrag
Eigen regie cliënten
Eigen regie medewerker
Inzet sociaal netwerk
Medezeggenschap
Regels en protocollen
Inzetbaarheid
Gastvrijheid
Organiseren en coördineren
Teamtaken
Coördinatie in en tussen teams
Leren en ontwikkelen
Vergaren en delen van kennis
Planmatig en methodisch werken
Resultaatverwachtingen
Leerplan / continue leren
Communicatie
Samenwerken en besluitvorming
Hanteren van conflicten en feedback
Besluitvorming
Samenwerken
Overleg en communicatie
Kwaliteit en veiligheid
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Impressie van teambuildings dag, gebied Zuid
Tijdens deze teambuildingsdag stonden de aandachtspunten uit de Teamontwikkelmeter (TOM) en
de pijler: Ken de ander van Begeleiden met perspectief, centraal. Het team heeft op een interactieve,
muzische wijze vorm gegeven aan de bespreking van deze inhoud.
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Impressie van zelfreflectie in teams gebied overstijgend
De coach heeft samen met de teams gefocust op drie punten uit de TOM, namelijk:
• Organiseren en coördineren (score in 2018: 1,9);
• Leren en ontwikkelen (score in 2018: 1,9);
• Samenwerken en besluitvorming (score in 2018: 1,7)
Aangezien de teamcoach verbonden is met de werkgroep Begeleiden met Perspectief, is nagedacht
over de verbinding tussen de focus punten uit de TOM en de drie pijlers van Begeleiden met Perspectief.
Dit heeft geresulteerd in de volgende ontwikkelingen:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Er heeft een intensief coachingstraject met de coördinatoren plaatsgevonden. Er is geïnvesteerd in
het inzicht krijgen in competenties van zichzelf en de ander en de communicatiestijlen van zichzelf
en de ander herkennen en erkennen. De gedachte hierbij was dat als de coördinatoren op een lijn
zitten en Begeleiden met Perspectief uitstralen, namelijk: Ken de cliënt, Ken jezelf, Ken de ander en
zij dit gedachtegoed als het ware voorleven aan hun collega’s.
Coördinatoren zijn in West namelijk samen met de orthopedagoog en manager zorg verantwoordelijk voor het nemen van zorginhoudelijke besluiten, vandaar de start bij deze medewerkers.
Vanuit de transitie binnen de organisatie, van zelforganisatie naar samen organiseren, geeft de
coach aan dat de coördinatoren positief zijn gegroeid in hun rol.
Communicatie blijft ook voor de komende tijd een ontwikkelpunt. Het team merkt dat dit lastig is.
Concreet wordt er nu aandacht besteed aan het herkennen van je eigen communicatiestijl en het
herkennen van de communicatiestijl van de ander (je collega en cliënt).
Een van de uitgangspunten van Begeleiden met Perspectief is het tonen van kwetsbaarheid.
In een organisatiestructuur van samen organiseren is het tonen van deze kwetsbaarheid essentieel
voor een goede samenwerking, volgens de coach. Concreet noemt de coach als voorbeeld dat op
het moment dat twee collega’s het lastig vinden om elkaar te begrijpen, zij als duo, samen met de
coach hierover in gesprek gaan. Dit vraagt lef en openheid, die zeker als positief wordt ervaren door
de medewerkers.
Binnen de teams wordt de metafoor van de ijsberg, die in eerste instantie is ontwikkeld voor de pijler
Ken de cliënt, ook toegepast op de pijler Ken de ander en Ken jezelf. De coach past de ijsberg op de
individuen binnen het team zelf toe. Zij geeft aan dat dit mooie, eerlijke en open gesprekken geeft,
waarin er ruimte is om te bouwen aan onderling vertrouwen. Binnen onze organisatie zien wij dit als
een essentieel punt om goede zorg aan onze cliënten te kunnen geven.
Team coaching heeft plaatsgevonden met het gehele team, met delen van teams, in 2 of 3-tallen,
in individuele gesprekken.
De afstemming tussen manager zorg, orthopedagoog en teamcoach is afgelopen jaar
geïntensiveerd. Dat helpt om de teamontwikkeling te volgen en elkaars beelden te delen. In onze
rol en deskundigheid vullen wij elkaar aan in onze waarneming. Dat geeft een completer beeld van
het functioneren van een team en de individuele teamcollega’s. Zo hebben we de begeleiding van
teams kunnen afstemmen op de behoeftes per team en waar nodig op het individueel teamlid,
ten gunste van het team.

Toekomst:
Voor 2020 gaan de coaches in afstemming met de managers zorg een SMART geformuleerd format
ontwikkelplan opstellen, waarbij er wordt beoogd een versie voor teamontwikkeling: Ken de ander,
Ken de cliënt, en een versie voor persoonlijke ontwikkeling: Ken jezelf, op te leveren.
Dit format kan worden gezien als vervolg op de TOM, waarin de filosofie van Begeleiden met Perspectief
is verweven.
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Samenvattende terugkoppeling van alle coaches, alle gebieden:
Er is met name gefocust op onderlinge samenwerking en het vieren van successen, waarbij gebruik is
gemaakt van o.a. de volgende werkvormen:
• IJsbergmethodiek
• Behoeften cirkel
• Oplossingsgericht coachen
• Probleemgericht coachen
• Kwaliteitengericht coachen
• Coachen op onderliggende gedragspatronen
• Coachen op herkenning van stresssignalen
• Niveaus van Bateson
• Kernkwaliteiten
• Intervisie
• Feedbackgesprekken
• Communicatiestijlen
• Rollenspellen

Persoonlijke reflectie op de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en medewerker

Woonlocatie, ‘s-Gravenpolder
Verhaal 1
Een helpende hand te bieden aan mensen die dat nodig hebben, dat was mijn drive toen ik 23 jaar
geleden bij Siloah, de Beukelaar begon. Na al die jaren doe ik mijn werk nog steeds met veel
enthousiasme. Problematiek, achteruitgang en de uiting ervan maakt het werk boeiend en uitdagend.
Je moet je steeds aanpassen en inspelen op de behoeften van de bewoner.
Dat zorgt ervoor dat ons werk nooit hetzelfde is. Wat vandaag goed gaat, werkt de andere dag
totaal niet. Zo leer je steeds van jezelf en collega’s, maar daarnaast is er ook ruimte om jezelf verder
te ontwikkelen door scholingen en trainingen te volgen. En dat om er te zijn voor de bewoners en
collega’s.
Verhaal 2
Sanne wil weten welke dag het is als ik haar ochtend medicatie kom brengen. Ik vertel dat het
donderdag is, maar dat klopt volgens haar niet. Zij zegt zeker te weten dat het vandaag maandag is.
Vervolgens vraagt Sanne welke datum het is. Ik benoem de datum van vandaag, waarop zij zegt:
‘nee dat kan niet’. Ik laat haar op de klok kijken waar zowel de datum en dag op staan. Sanne zegt:
‘maar o nee, daar klopt niets van. De klok is mis’. Dan komen de tranen en vertelt zij dat het de sterfdag
van haar vader is.
Ik sla mijn arm om haar heen en kijk met haar naar de foto van haar vader, dat iets van
de diepe wond laat zien. Ik luister naar wat zij over haar vader vertelt. Na dit te hebben gedeeld lijkt
Sanne de pijn en het verdriet weer te zijn vergeten en gaan we verder met wat er moet gebeuren.
Aandacht en luisteren doet vaak wonderen!

I.v.m. de privacy van onze cliënten zijn er gefingeerde namen gebruikt.
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Woonlocatie, Geldermalsen
Wat maakt je blij in de begeleiding en wanneer is de begeleiding kwalitatief goed?
Het maakt mij blij in de begeleiding als ik zie dat de cliënten tevreden zijn en het naar hun zin hebben.
Ook wordt ik er blij van als cliënten elkaar helpen en dingen samen doen. De diversiteit van de cliënten
vind ik mooi, elke cliënt is uniek en heeft zijn eigen mooie kanten. En ik wordt er blij van als ik dit elke
keer weer mag zien en ervaren.
De begeleiding is kwalitatief goed als iedereen op de hoogte is van de inhoud van de
begeleidingsplannen en handelt zoals hierin beschreven staat.

Woonlocatie, Bodegraven
Wat maakt je blij in de begeleiding en wanneer is de begeleiding kwalitatief goed?
Als er wordt voldaan aan de behoefte van de cliënt (aansluiten bij wat ze nodig hebben,
onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie en samen 100%). Begeleiders zijn volledige op
de hoogte van de begeleidingsafspraken die zijn opgesteld in het ECD.
Als ik zie dat de cliënt ontspannen is en geniet van het programma wat hij/zijn krijgt aangeboden maakt
mij dit ‘blij’. Ook als er moeilijk verstaanbaar gedrag plaats vindt en je kan door aan te sluiten bij de behoefte een ontspannen/leuke dag neerzetten geeft dit een goed gevoel!
Een cliënt die al een lange tijd moeilijk verstaanbaar gedrag laat zien is de afgelopen maanden over het
algemeen ontspannen gestemd. Ik ben trots op mijn team dat we dit met elkaar
hebben bereikt.

Woonlocatie, Bodegraven
Wat maakt je blij in de begeleiding en wanneer is de begeleiding kwalitatief goed?
Als cliënten tevreden zijn, geen spanning vertonen, dat zij ruimte ervaren om nieuwe vaardigheden
aangeleerd krijgen of vaardigheden behouden.
Ik vind het mooi om negatief gedrag om te buigen naar positief gedrag.

Ontwikkeling expertise medewerkers Siloah
Naast de implementatie van Begeleiden met perspectief is het afgelopen
jaar gefocust op de ontwikkeling van expertise bij onze medewerkers,
namelijk het begeleiden bij de seksuele vorming van onze cliënten.
We hebben hierbij gebruik gemaakt van de scholing ‘Wonderlijk gemaakt’.
Driestar Onderwijsadvies heeft een aantal van onze medewerkers
geschoold met hun uitgebreide programma, waarna wij het principe van
train de trainer hebben toegepast. Naast het verspreiden van kennis over dit
thema, is hiermee beoogd dat de kennis binnen de organisatie wordt
geborgd en de verbinding tussen de medewerkers van locaties binnen
Siloah wordt versterkt.
Ook is de ‘Module Zorg en Dwang’, ‘Huiselijk geweld’ en privacy training’ volgens planning uitgevoerd.
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8.

Opvolging (Verbeter)acties voor 2019

1. Bouwsteen 1 Zorgproces rondom de individuele cliënt
(Verbeter)actie in 2018

Resultaat / Stand van zaken 2019

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”.

Dit heeft vorm gekregen in een afstemming en
samenwerking tussen de teams met hun coach,
orthopedagoog en manager; de rol van de coach
is verdiept van teamcoach naar ‘coach op maat’

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:
Basiszorg en eigen regie versterken d.m.v.
technologie;.
Aandacht voor intimiteit en seksualiteit binnen
Siloah.

a. De pilot ‘Mijn eigen plan’ is succesvol afgerond
en wordt geïmplementeerd bij een aantal andere
locaties.
b. De scholing ‘Wonderlijk gemaakt speciaal’ is
gevolgd door de teams van Siloah, gebied Zuid.
Middels het principe train de trainer wordt dit
verder uitgerold binnen de organisatie.

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

Voor 2020 staat punt a geagendeerd en krijgt een
plaats in de werkgroep ambulante zorg. Hierin zal
gekeken worden naar de huidige inrichting van
het ECD en de toepasbaarheid binnen de
ambulante zorg.
Van de overige punten is het de wens dat dit wordt
opgepakt, maar heeft vertraging opgelopen door
onvoldoende formatie applicatiebeheer in de
achterliggende tijd.
In 2020 wordt er een IT strategie ontwikkeld om

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.

punten zoals hier benoemd te beleggen binnen
een afdeling en op deze manier de voortgang te
kunnen borgen.

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

Is meegenomen in het project m.b.t. de nieuwe
Wet Zorg en Dwang. Beleid is vastgesteld en
medewerkers zijn geschoold.

Zie uitwerking bouwsteen 3.
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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;
Het MIC formulier is vernieuwd, met input door de leden van de MIC commissie. Het vernieuwde 		
formulier is ingevoerd in het ECD.
b. ondersteuning van oorzakenanalyse, verdiepend onderzoek en het genereren van effectieve 		
managementinfo;
Met de implementatie van Power BI, is de (management)informatie over het melden van
incidenten overzichtelijk weergegeven en biedt de mogelijkheid om in een kort tijdsbestek
inzicht te geven in de status van de gemelde incidenten. De winst is dat we van rapportages met 		
veel tekst de omslag hebben gemaakt naar het gebruik van tabellen, grafieken en diagrammen, 		
wat minder tijd kost bij het opstellen en het begrijpen van data.

2. Bouwsteen 2 Cliëntervaringen
(Verbeter)actie 2018

Resultaat / Stand van zaken 2019

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

Punt is besproken in het portefeuille overleg
Kwaliteit & Veiligheid. Concept voorstellen voor
vervolg, vragen verdere uitwerking. Stond
geagendeerd begin 2020. I.v.m. gewijzigde
planning door COVID-19 is deze deadline
verschoven.

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’

Punt is besproken in de teams. Uit het CTO 2019
blijkt dat dit punt nog steeds actueel is en
aandacht behoeft. Het vraagt aanbeveling dat
managers zorg dit opnemen in hun jaarplan en
dit onderwerp van gesprek blijft.

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

Het gebruik van Zorgkaart Nederland wordt door
de organisatie gezien als interventie om kortcyclisch te meten. Door de medewerkers wordt
actief aandacht gevraagd bij de cliënten en
vertegenwoordigers om hun waardering achter
te laten op deze website. We zien dat het
aandacht vragen voor het gebruik hiervan wisselt
per locatie.

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, waarbij het begrip zelforganisatie
is losgelaten.
Om deze reden is het een aandachtspunt voor
2020: Op welke wijze wordt de rol van de
manager zorg, coördinator zorg en administratie
ingericht om het zorgproces effectief en efficiënt
te laten verlopen?
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Teams na laten denken over ‘Waarom doen we
de dingen?’

Deze vraag is en wordt besproken in de teams.
De afstemming tussen de rollen zoals bij het
vorige antwoord benoemd, is hierbij essentieel
en vraagt per locatie een passende invulling.

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.

De teams zijn voor teamreflectie bij elkaar
gekomen. Zie uitwerking bij bouwsteen 3.
De concrete aandachtspunten die hieruit naar
voren zijn gekomen zijn verwerkt in de
jaarplannen per gebied, locatie.

4. Verbeteracties na dialoogtafel 2018
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:
Verbeteracties

Resultaat 2019

1. Het gesprek tussen medewerkers en
cliëntvertegenwoordigers over het samen
invullen van de zorg rondom de cliënt op de
goede manier leren voeren en in de praktijk
brengen; aandacht besteden aan het feit dat het
gesprek met ouders van de cliënt anders is dan
met broers en zussen van de cliënt; medewerkers
moeten de juridische en financiële kennis hebben
om de dialoog goed te voeren;

Dit is een onderwerp van gesprek bij de teams,
ook gezien het feit dat de wens om cliënten
actiever bij het begeleidingsplan te betrekken
naar voren is gekomen uit het cliënttevredenheidsonderzoek, vanuit zowel de cliënt als de
medewerkers. Dit betekent dat er draagvlak is om
dit punt nog concreter uit te werken.

2. Het proces van het ondertekenen van
het begelei-dingsplan laten bewaken door
administratie;

Is inmiddels opgenomen in het werkproces bij de
locaties.

3. Aandacht voor meer bewegen & zinvolle
actieve dagbesteding;

Dit punt kwam wisselend terug uit de cliënttevredenheidsonderzoeken. Dit betekent dat het
door een aantal groepen als voldoende wordt
beschouwd en een gedeelte nog zoekende is
naar een passende invulling hiervan. In de
gevallen dat het als concreet punt is aangedragen, wordt dit vanuit het cliënttevredenheidsonderzoek opnieuw geagendeerd bij de teams en
is het op deze wijze geborgd als agendapunt.

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

Met de pilot ‘Mijn eigen plan’ is er uitgebreid
aandacht geweest voor dit thema. Zie uitwerking
bouwsteen 1.

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

De cliënten worden actief betrokken bij
oefeningen m.b.t. brandveiligheid, wat te doen
bij calamiteiten. De rol als BHV-er blijft bij de
medewerkers.

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

Per locatie is dit onderwerp van gesprek geweest
en heeft elke locatie naar eigen inzicht hier een
passende oplossing voor gevonden.
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7. Zorgkaart Nederland beter & actiever benutten: Het gebruik van Zorgkaart Nederland wisselt per
het reacties geven stimuleren en aantoonbaar
locatie. De ene locatie is al vertrouwd met het
met elkaar in gesprek gaan over de inhoud;
gebruik en zet dit actief en constructief in. Bij de
presentatie van de resultaten n.a.v. het cliënttevredenheidsonderzoek 2019 wordt er opnieuw
aandacht gevraagd om actief gebruik te maken
van Zorgkaart Nederland.
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);

Teams zijn actief aan de slag geweest met dit punt.
Zie bouwsteen 3.
Ondanks deze inzet blijft het een punt van
aandacht voor de managers zorg om dit te blijven
agenderen binnen de teams.

9. Aandacht en invulling geven aan het
vieren van successen

Zie pagina 47-48 van dit Kwaliteitsrapport.

Successen binnen Siloah
In 2019 hebben we drie mooie successen mogen vieren, namelijk de huldiging tot ‘Helden van de
zorg’, het ontvangen van het keurmerk ‘Beste werkgever’ en de opening van onze locatie Tharah in
Barneveld.

Succes 1:
De RMU heeft op dinsdag 12 november 2019 team woning 20 van Siloah in Bodegraven gehuldigd tot
‘Helden van de Zorg 2019’.

De jury heeft dit team uitgekozen na een landelijk verspreide oproep om zorgteams te nomineren.
Het zorgteam van ‘Woning 20’ op locatie De Akker werd genomineerd door de eigen ouders. Uit hun
motivatie blijkt de grote waardering voor het werk wat dit team doet voor mensen met een hoog zorgzwaarteprofiel. “De inzet en betrokkenheid is enorm groot. Het vaak zware werk wordt met veel liefde
en inzet voor de bewoners gedaan. Het is een hecht team dat steeds weer op elkaar kan terugvallen en
ook in moeilijke situaties op elkaar aankan”, aldus Rein van de Geest namens de ouders. De familie was
massaal bij de huldiging aanwezig.
Het team was verrast door deze huldiging. “Dit is overweldigend en bizar, we hadden het totaal niet
verwacht. Wel echt superleuk! Het doet wel emotioneel wat met je. Je wordt er stil van dat ouders
zo trots zijn op het werk wat wij hier neerzetten. Ze komen van heinde en ver, vanuit Zeeland tot aan
Rijssen, om samen dit moment te vieren. Dat enthousiasme en die bewogenheid raakt ons diep”, laten
teamleden Job Colijn en Johanneke van der Perk na afloop weten.
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Succes 2:
Siloah mag een jaar lang het keurmerk ‘Beste Werkgever’ dragen.

Dit keurmerk is toegekend op basis van een onafhankelijk onderzoek naar de tevredenheid van
medewerkers binnen de organisatie.
Persbericht:
Uit het onderzoek blijkt dat Siloah binnen de branche gehandicaptenzorg bovengemiddeld scoort en
daarmee het predicaat ‘Beste Werkgever’ verdient. Het onderzoek is uitgezet onder de ruim 700
medewerkers van Siloah. Met name op de thema’s ‘cliëntgerichtheid’, ‘identiteit’ en ‘werken vanuit
visie’ scoort de organisatie hoog. Ook op andere onderwerpen scoort de organisatie bovengemiddeld.
Voorzitter van de Raad van Bestuur Ad Plomp: “We zijn blij met de resultaten en de erkenning van onze
werknemers een goed werkgever te zijn. Een goede werksfeer komt ten goede aan de zorg voor onze
cliënten en daar doen we het uiteindelijk voor.” De voorzitter van de Raad van Toezicht Hans van der
Hart is ook verheugd met deze mooie uitkomst en feliciteert de organisatie hiermee.

Succes 3: Opening locatie Tharah in Barneveld

In oktober 2019 mochten we ons nieuwe pand officieel openen, waarbij Burgemeester van Dijk,
samen met twee bewoners de twee waterfonteinen mocht onthullen bij de entree van de
nieuwbouwlocatie.
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9.

Verbeteracties en aandachtspunten voor 2020

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 2020 benoemd:
De centrale cliëntenraad (CCR) stelde bij aanvang van het gesprek de volgende vragen:
‘Wanneer kunnen wij tevreden zijn als organisatie? Wanneer is goed, goed genoeg? Dit houdt ons
scherp om stil te blijven staan bij de successen binnen de organisatie en te continueren waar we in 2019
aan hebben gewerkt.

Verbeteracties
1.

De uniformiteit van de methodische aanpak Begeleiden met Perspectief binnen de organisatie 		
borgen door dit meer te concretiseren middels:
a. De zorgplanstructuur in het ECD conform het gedachtegoed Begeleiden met Perspectief 		
inrichten;
b. Een routekaart opstellen waarin Begeleiden met Perspectief wordt uitgelegd;
c. Een e-learning opstellen waarin de taal en de route van Begeleiden met Perspectief wordt
uitgelegd, volgens de drie pijlers. Het volgen van deze e-learning maakt deel uit van het
inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers binnen de organisatie.

2. Het streven is dat een begeleidingsplan altijd is voorzien van een handtekening. Er is een 			
vooruitgang zichtbaar ten opzichte van vorig jaar, maar we moeten blijven streven naar 			
honderd procent;
3. Uit het CTO komt naar voren dat de cliëntenraad onvoldoende zichtbaar is voor onze cliënten. 		
De cliëntenraad gaat centraal en op lokaal niveau in gesprek met cliënten en cliëntvertegen-		
woordigers om te inventariseren op welke wijze zij hun zichtbaarheid kunnen vergroten;
Een drietal verbeterpunten die in de dialoogtafel in 2018 naar voren kwamen, worden dit jaar opnieuw
meegenomen ter continuering, namelijk:
1. Zorgkaart Nederland beter en actiever benutten: het reacties geven stimuleren en aantoonbaar met
elkaar in gesprek gaan over de inhoud;
2. Aandacht voor teamontwikkeling, gericht op samenwerking (de pijler Ken de ander en Ken jezelf)
3. Aandacht en invulling geven aan het vieren van successen.

Aandachtspunten
In het gesprek zijn de volgende aandachtspunten benoemd, namelijk:
1. Samen verder leren en ontwikkelen door:
• Altijd uit gaan van de behoefte van de cliënt;
• De interne aanspreekcultuur (tussen collega’s) aanmoedigen en elkaar bij het geven van
feedback positief stimuleren, oftewel aanjagen i.p.v. elkaar iets opleggen;
• Persoonlijke reflectie als essentieel onderdeel van het werk zien, bewustwording creëren dat je als
medewerker een instrument bent.
2. De kwaliteit van de zorg blijven waarborgen door het faciliteren van (minimale) scholing over
Begeleiden met Perspectief binnen de organisatie;
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3. De ondersteuning van de teams moet een samenspel zijn van manager zorg, orthopedagoog en
coach;
4. De continuïteit van de zorg blijven waarborgen door mensen met een klein contract de mogelijkheid
te bieden om als flexibele schil van een team of als reservist in te zetten binnen de organisatie.
Uit de evaluatie van de strategie en het meerjarenbeleid in 2019 (zie paragraaf 3.4.2), worden de
volgende twee punten benoemd als aandachtspunt voor het komende jaar, namelijk:
5. In het Kwaliteitsrapport 2020 concreet benoemen welke resultaten de ontwikkeling van een visie op
zorg en vastgoed heeft opgeleverd;
6. Verminderen van de hoge werkdruk van de Managers Zorg:
Gezien de resultaten van het CTO, waaruit blijkt dat de ‘coördinatie management van zorg’
verbetering behoeft, blijft dit een punt van aandacht.

10. Conclusies
Het ‘Samen maken we de zorg beter’ is in dit rapport volgens de drie bouwstenen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg inzichtelijk gemaakt.
We zien een ontwikkeling bij de teams en coaches, namelijk het ontwikkelen in samen organiseren en
het actief zoeken van de verbinding met elkaar, vanuit de drie pijlers: Ken de cliënt, Ken jezelf, Ken de
ander.
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 dia-loogtafels een
geschikt hulpmiddel om regie te houden op het decentraal werken. Naast de dia-loogtafels,
zijn individuele medewerkers geïnterviewd om aanvullende informatie op te halen.
Als organisatie vinden wij het belangrijk om de stem van onze cliënten mee te nemen bij het verder
implementeren van Begeleiden met Perspectief. Het evalueren van de pilotfase ‘Mijn eigen plan’,
wat een voorbeeld is van de integratie van inzet van innovatie en technologie en Begeleiden met
Perspectief is hier een uiting van. Om kort cyclisch te leren van feedback van cliënten en cliëntvertegenwoordigers, is de ontwikkeling in gang gezet om actiever gebruik te maken van Zorgkaart
Nederland, naast het twee jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek.
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Externe visitatie kwaliteitsrapport
Siloah

Introductie

Gevolgde aanpak

•
•
•
•

Bevindingen
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Aanbevelingen
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1

‘s-Gravenpolder
Woonlocatie De Beukelaar
Woonlocatie De Boog
Woonlocatie De Rondas

2

Barneveld
Woonlocatie De Bijeberg
Woonlocatie en DAC Tharah

3

Bodegraven
Woonlocatie De Akker
12

Woonlocatie De Rank
DAC De Dorsvloer
4

Capelle a/d IJssel
9

Woonlocatie Sebanja
Woonlocatie De Harp
5

7

Geldermalsen

2

3

DAC De Leidsche Hoeven

8

Woonlocatie De Rietfluit

4

13
6

Woonlocatie Gerdina’s Hof
6

10

5

Gouda
Kinderdagcentrum De Mirte

7

Lieren

11
1

Gezinshuis ’t Zwaluwnest
8

Moerkapelle
Woonlocatie en DAC Beth-San
Woonlocatie De Eersteling
Woonlocatie De Zesling

9

Nunspeet
Woonlocatie De Klokkenberg

10

Rijssen
Woonlocatie De Burcht
DAC De Molenhoek
Zorgboerderij Landzicht

11

Tholen
Woonlocatie De Klimroos

12

Urk
Woonlocatie De Thuishaven

13

•
•
•
•

Waarder
Theetuin De Joostenshof

•

Wonen
Dagbesteding
Logeren
Begeleid Zelfstandig
Wonen (BZW)
Zorg aan huis

Siloah
Postbus 290
2980 AG RIDDERKERK

•
•
•
•

088 - 27 54 500
info@siloah.nl
www.siloah.nl

Zaterdagopvang
Praktisch Pedagogische
Gezinsbegeleiding (PPG)
KinderDagCentrum
(KDC)
Gezinshuis

Delen door liefde
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