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Voorwoord van de bestuurder

Ook in 2020 heeft Zorggroep Sirjon gestreefd om het waar te maken waar zij voor staat:   

‘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’. 

Opnieuw ligt er een Kwaliteitsrapport van Siloah. Deze keer van een bijzonder jaar, waarin de COVID-19 

pandemie uitbrak. Dit had per direct ingrijpende gevolgen voor de invulling van onze zorg en 

begeleiding. 

Dit Kwaliteitsrapport geeft inzicht in hoe medewerkers en het management met veel flexibiliteit hebben 

ingespeeld op alle veranderingen. Het bieden van maatwerk en kwaliteit van zorg was ook in deze tijd 

ons uitgangspunt. 

Het is mooi om te lezen dat er gebruik is gemaakt van digitale mogelijkheden om contact te houden 

met het netwerk van de cliënt. Ook zijn er creatieve vormen bedacht om bezoek te ontvangen, zoals 

een ‘Quarantainer’ of hoogwerker. De ervaring van cliënten, cliëntvertegenwoordigers en mede-

werkers met betrekking tot de kwaliteit van zorg ten tijde van de COVID-19 pandemie is op 

verschillende manieren gehoord. Een van de manieren waarop dit heeft plaatsgevonden is middels 

dialoogtafels. Ook is er een actieve betrokkenheid van de medezeggenschapsorganen. 

De Managers zorg en Teamcoaches hebben samen met de teams in 2020 hard gewerkt aan de 

doorontwikkeling van Begeleiden met Perspectief. De inhoud van Bouwsteen 3 kan als vertrekpunt 

worden genomen om deze ontwikkeling organisatie breed voort te zetten. Andere organisatiedoelen 

die duidelijk verder zijn ontwikkeld in 2020, zijn onder andere: het opstellen van de zorg- en vastgoed-

visie, de uitrol van ‘Mijn Eigen Plan’ binnen de organisatie, de implementatie van de Wet zorg dwang 

en het opzetten van een verpleegkundig platform. Mede door de COVID-19 pandemie is de rol van 

de Hygiëne Kwaliteitsmedewerker (HKM-er) sterk doorontwikkeld. Hierbij is gebruik gemaakt van onze 

expertise in de ouderenzorg. 

Het feit dat er ontwikkeling zichtbaar is ten aanzien van de organisatiedoelen gedurende deze 

pandemie, getuigt van de bijzondere veerkracht van medewerkers. Dit vertaalt onze ambitie om als 

organisatie te blijven ontwikkelen, namelijk niet alleen goede zorg voor vandaag, maar ook in de 

toekomst.

We zien in het Kwaliteitsrapport mooie resultaten, ontwikkelingen en leerpunten om weer mee te 

nemen. Heel veel dank aan medewerkers en Managers zorg die samen met de ondersteunende 

diensten in dit bijzondere jaar dit resultaat hebben bereikt. Een Manager zorg meldt dat de lokale 

Cliëntenraad ons, naar aanleiding van onze inzet in deze periode de volgende waardering gaf: 

‘Een diepe, diepe buiging voor de inzet en betrokkenheid voor de medewerkers van Siloah’. We zijn 

dankbaar voor deze waardering! Hier wil ik mij vanuit de Raad van Bestuur van harte bij aansluiten. 

Laten we bovenal beseffen dat het een voorrecht is Gods Woord te mogen delen. We leren het van 

onze cliënten, ook in crisistijd: “Opent uwen mond; Eist van Mij vrijmoedig, Op mijn trouwverbond; 

Al wat u ontbreekt, Schenk Ik, zo gij ‘t smeekt, Mild en overvloedig.”

Gerda de Pater, lid Raad van Bestuur 

2



Managementsamenvatting

Voor de vierde keer geven wij middels een Kwaliteitsrapport inzicht in de kwaliteit van onze zorg. 

Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is hierbij ons uitgangspunt. 

Het Kwaliteitskader is opgebouwd uit 4 bouwstenen. In dit Kwaliteitsrapport starten we met een korte 

introductie van onze organisatie en geven we per bouwsteen inzicht in de ontwikkelingen van het 

afgelopen jaar. We besluiten met de verbeteracties en aandachtspunten. 

De reeds ingezette ontwikkeling, namelijk vanuit verbinding samen leren en ontwikkelen, zien we ook 

dit jaar weer terug. Ondanks de COVID-19 pandemie is er hard gewerkt aan de organisatiedoelen, 

wat mooie resultaten heeft opgeleverd. 

Een indruk van onze sterke- en aandachtspunten: 

Sterke punten:
1. In het afgelopen jaar werd er een groot beroep gedaan op het aanpassingsvermogen en de   

 flexibiliteit van onze medewerkers. Het was voor hen een uitdaging om de begeleiding af te  

 stemmen op de hulpvraag van de cliënt ondanks alle omstandigheden. Uit waarderingen op  

 Zorgkaart Nederland en reacties van onze cliënt(vertegenwoordigers), die gevraagd zijn hun  

 ervaring met ons te delen over de begeleiding tijdens de COVID-19 pandemie, blijkt dat de  

 begeleiding naar tevredenheid is uitgevoerd. 

2. Medewerkers betrekken niet alleen interne-, maar steeds vaker externe deskundigen bij het  

 verkennen van de hulpvraag van de cliënt. Denk aan inzet van CCE- & Meerzorgtrajecten. 

3. De zorg- en vastgoedvisie draagt onder andere bij aan het toekomstbestendig maken van de zorg  

 voor onze ouder wordende cliënten. 

4. COVID-19 heeft een positieve invloed gehad op de kwaliteit van hygiëne- & infectiepreventie binnen  

 de locaties. Er is meer aandacht voor dit onderwerp. 

5. Als gevolg van COVID-19 waren collega’s op elkaar aangewezen en hebben zij als teams de schouders  

 eronder gezet. De veerkracht, het doorzettingsvermogen en de grote betrokkenheid waar zij dit mee  

 hebben gedaan is bewonderenswaardig. 

Aandachtspunten
1. Punt 5 zoals hiervoor vermeld, is tegelijk een aandachtspunt voor 2021. Managers zorg en Team- 

 coaches zijn zowel op teamniveau als individueel samen met de medewerkers op zoek hoe alle  

 medewerkers een gezonde balans (be)houden in hun ervaren draagkracht en draaglast. Als dit uit  

 balans raakt, bestaat er risico op discontinuïteit in de bezetting van het personeel. Dit kan gevolgen  

 hebben voor continuïteit en kwaliteit van de zorg en begeleiding. 

2. Teamcoaches hebben het belang benadrukt om de huidige ontwikkelingen met betrekking tot  

 Begeleiden met Perspectief organisatie breed te delen en op basis van deze bevindingen met elkaar  

 in gesprek te gaan. Doel hiervan is organisatie breed meer uniformiteit van het gedachtegoed  

 Begeleiden met Perspectief. Op gebiedsniveau is de basis van het gedachtegoed gelegd.  

 

De verbeteracties en aandachtspunten worden tijdens de dialoogtafel aangevuld. 
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Inleiding

Algemeen

Voorafgaand aan de uitwerking van de bouwstenen vertellen wij wie we als organisatie zijn, wat onze 

missie en visie is en op basis van welke grondslag en identiteit wij onze mens- en zorgvisie hebben 

ontwikkeld. We delen onze strategie en ambities en lichten toe vanuit welk gedachtegoed wij werken. 

We besluiten met een overzicht van de ontwikkelingen met betrekking tot het Jaarplan 2020. 

Tijdens de COVID-19 pandemie zijn we 3 dilemma’s tegengekomen. Twee van deze dilemma’s hebben 

we uitgewerkt onder bouwsteen 1 en het derde dilemma onder bouwsteen 3. 

De bouwstenen zijn uitgewerkt aan hand van de organisatiedoelen uit het Jaarplan 2020 die op deze 

bouwstenen van toepassing zijn. 

Bouwsteen 1: Zorgproces rond de individuele cliënt
Bij deze bouwsteen behandelen we 7 organisatiedoelen uit het Jaarplan 2020, 2 dilemma’s die tijdens 

de COVID-19 pandemie op ons als organisatie af zijn gekomen en de Managementinformatie.

Organisatiedoelen

• Doorontwikkeling Begeleiden met Perspectief

• Zorg voor de ouder wordende cliënt

• Opzetten van een verpleegkundig platform

• Opstellen van een passende zorg- en vastgoed visie per gebied

• Meer gebruik van toegepaste technologie ten dienste van de zorg

• Hygiëne- & Infectiepreventie

• Huiselijk geweld

Dilemma’s 

• Reguliere dagbestedingslocaties zijn gesloten

• Verarming sociale contacten voor cliënten

Managementinformatie 

Cliëntgebonden risico’s, Incidenten & calamiteiten, Analyse Wet zorg en dwang, Klachten cliënten en 

de Zorginhoudelijke indicatoren (AO-IC) uit het ECD.  

Bouwsteen 2: Werken aan cliënttevredenheid  
Bij deze bouwsteen behandelen we het organisatiedoel:   

• Doorontwikkeling begeleiden met perspectief. Pijler: Ken de cliënt. 

 

We geven een overzicht van de waarderingen op Zorgkaart Nederland. Een aantal cliënten en een 

cliëntvertegenwoordiger delen hoe zij de begeleiding hebben ervaren tijdens de COVID-19 pandemie 

en tot slot delen we onze toekomstplannen ten aanzien van het cliënttevredenheidsonderzoek in 2021. 
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Bouwsteen 3: Zelfreflectie in de teams 
Bij deze bouwsteen behandelen we het organisatiedoel:   

• Doorontwikkeling begeleiden met perspectief. Pijlers: Ken jezelf en Ken de ander.  

Ook behandelen we het derde dilemma:

• (Maximaal) beroep op beschikbaarheid, alertheid en souplesse van medewerkers. 

Bouwsteen 4: Visitatie 
De externe visitatie van het Kwaliteitsrapport vindt om het jaar plaats. Aangezien dat vorig jaar is  

gebeurd vindt er dit jaar geen externe visitatie plaats.  

Gedurende het jaar zijn verschillende gremia, namelijk de (Centrale) Cliëntenraad en de Raad van 

Toezicht op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de organisatie m.b.t. de kwaliteit van zorg 

tijdens de COVID-19 pandemie. 

Kort na de publicatie van dit Kwaliteitsrapport staat er een dialoogtafel gepland. Bij deze dialoogtafel zal 

een afvaardiging van de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Centrale Cliëntenraad, Managers zorg, 

Teamcoaches, Cliënt Service Bureau, Ondernemingsraad en Cluster Kwaliteit & Veiligheid bij elkaar 

komen om de inhoud van dit Kwaliteitsrapport te bespreken. 

Met deze aanpak verbinden we het Kwaliteitsrapport met de huidige Jaarplancyclus. Het Jaarplan 2021 

is vastgesteld en is als bijlage opgenomen in dit Kwaliteitsrapport¹ Bij de dialoogtafel blikken we terug en 

formuleren verbeteracties en aandachtspunten voor 2021, specifiek gericht op de kwaliteit van de zorg. 

 

De verbeteracties en aandachtspunten voor 2021, specifiek gericht op de kwaliteit van zorg, worden 

opgenomen in het Jaarplan 2021. Door het Jaarplan 2021 te verbinden met het Kwaliteitsrapport is 

de monitoring van de gestelde verbeteracties en aandachtspunten eenvoudiger en is de voortgang 

geborgd. 

¹ Zie bijlage 2.
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1. Wie zijn wij als organisatie en waar staan wij voor?

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

De tweede werkmaatschappij van dit concern is SVRO2, bestaande uit Elim in Barneveld en Maranatha 

in Rijssen.

In bijlage 1 is het organogram, de kerngegevens en een overzicht van de overlegstructuur van 

de organisatie te lezen. 

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: Oost, Midden en Zuid-West.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

‘s-Gravenpolder

Woonlocatie De Beukelaar

Woonlocatie De Boog

Woonlocatie De Rondas

Barneveld

Woonlocatie en DAC Tharah

Bodegraven

Woonlocatie De Akker

Woonlocatie De Rank

DAC De Dorsvloer

Capelle a/d IJssel

Woonlocatie Sebanja

Woonlocatie De Harp

Geldermalsen

DAC De Leidsche Hoeven

Woonlocatie De Rietfluit

Woonlocatie Gerdina’s Hof

Gouda

Kinderdagcentrum De Mirte

Lieren

Gezinshuis ’t Zwaluwnest

Moerkapelle

Woonlocatie en DAC Beth-San

Woonlocatie De Eersteling

Woonlocatie De Zesling

Nunspeet

Woonlocatie De Klokkenberg

Rijssen

Woonlocatie De Burcht

DAC De Molenhoek

Zorgboerderij Landzicht

Tholen

Woonlocatie De Klimroos

Urk

Woonlocatie De Thuishaven

Waarder

Theetuin De Joostenshof

1

7

3

5

11

13

4

10

12

2

9

8

6

13

• Wonen

• Dagbesteding

• Logeren

• Begeleid Zelfstandig  

Wonen (BZW)

• Zorg aan huis

• Zaterdagopvang

• Praktisch Pedagogische  

Gezinsbegeleiding (PPG)

• KinderDagCentrum 

(KDC)

• Gezinshuis

2 Stichting Voor Reformatorische Ouderenzorg.
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1.1. Grondslag, missie, visie en kernwaarden

De grondslag positioneert Zorggroep Sirjon als zorgaanbieder met een reformatorische identiteit.

• Grondslag 

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

 en daarop gegrond de drie Formulieren van Enigheid.

De missie geeft antwoord op de vraag naar waarom Zorggroep Sirjon bestaat.

• Missie 

 ‘Het dienen van mensen die kwetsbaar zijn vanwege hun beperking of hoge leeftijd en daarmee   

 doen wat de Heere van ons vraagt.’

• Missie toegespitst op Siloah 

 ‘Het dienen van mensen die kwetsbaar zijn vanwege hun beperking en daarmee doen wat de Heere  

 van ons vraagt.’

De visie gaat in op hoe Zorggroep Sirjon wil zijn: hoe de missie van de organisatie tot uiting komt en 

waar de organisatie voor gaat. De visie is gericht op de toekomst. De visie is als volgt geformuleerd:

• Visie 

 Een verbindende organisatie worden, door samen te leren en te ontwikkelen. Dit geldt zowel   

 voor onze cliënten, intern en in onze positie in de samenleving. 

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

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

De kernwaarden laten zien waar de organisatie voor staat en zijn richtinggevend voor gedrag:

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 
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1.2 Identiteit van de organisatie

De grondslag, missie, visie en kernwaarden doortrekken de gehele zorggroep en komen ook tot uiting 

in ons ‘Identiteitsdocument Zorggroep Sirjon’ en ‘Identiteitsbewijs ‘Delen door liefde’. Daarin wordt 

beschreven wat onze reformatorische identiteit betekent voor de dagelijkse praktijk. Twee pijlers geven 

hier richting en invulling aan: 

Doorleefd dienen en Doorleefd delen
Dat betekent dat wij…

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

• Professioneel reageren op datgene wat de cliënt aangeeft. En doen wat de ander werkelijk helpt,   

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

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

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

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

 en leren van elkaars mogelijkheden, kennis of ervaring.

1.3 Mensvisie en zorgvisie

De visie van Zorggroep Sirjon ontvouwt zich verder in een mensvisie en zorgvisie. De mensvisie bepaalt 

hoe de cliënten bejegend worden.

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

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

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

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

tegemoet, op basis van gelijkwaardigheid. 

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

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

die bijdraagt aan het welbevinden van de cliënt:

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

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

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

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

 kracht te zetten en zijn welzijn te bevorderen. Zodat de cliënt een zo gewoon mogelijk leven kan leiden.

• Zelf keuzes maken hoort daarbij. Dat betekent voor ons: altijd aan de cliënt vragen wat hij of zij wil en  

 daarnaar luisteren. Dat biedt perspectief. Het Woord van God is daarbij ons richtsnoer.

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

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

 en begeleiding aan de cliënt is aanvullend op of ondersteunend aan het netwerk van de cliënt.  
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• 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. 

1.4 Strategie en Ambities

Dienen en delen staan binnen de organisatie centraal. Samen maken we onze missie waar. Wederzijdse 

verwachtingen zijn helder en worden gedeeld. Op basis daarvan worden op cliënt, team, management 

en strategisch niveau concrete doelen en afspraken gemaakt, waar we elkaar aan houden. Er is sprake 

van een open aanspreekcultuur waarin écht contact met de ander een plaats heeft.

Onze ambities zijn opgenomen in het strategisch plan dat is opgesteld voor 2020-2022 en bouwt voort 

op de koers zoals die is ingezet met het strategisch plan 2017-2019. Voor de komende jaren is het onze 

ambitie om als zorggroep door onze gezamenlijke kracht, en in samenwerking met anderen, de uitgezette 

lijnen door te ontwikkelen. Die gezamenlijke kracht ontstaat door verbinding. 

Wat is onze ambitie? 

Wat is onze bedoeling?

Een verbindende organisatie worden voor de cliënt, met de omgeving en voor elkaar

Hoe worden we dat?

Samen leren en ontwikkelen

Wat is daarbij ons gedachtegoed?

Begeleiden met perspectief
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1.5 Begeleiden met Perspectief

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. 

Ken de 
client

Ken
jezelf

Ken de
ander

Samen leren en ontwikkelen

De Verbindende Organisatie

1.6 Jaarplan 2020

Vanuit het strategisch plan wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld.

Met elkaar is in 2020 het volgende bereikt:

• Er is een start gemaakt met het werken aan stabiel management;

• Er is een start gemaakt met de optimalisatie van de interne structuur;

• Het Centraal Service Bureau is doorontwikkeld op het gebied van cliëntadministratie;

• De Wet Zorg en Dwang is geïmplementeerd;

• Het productportfolio is in kaart gebracht;

• Er is een project Ambulante zorg opgestart;

• Er is een zorg- en vastgoedvisies per gebied ontwikkeld;

• Er is een Strategisch vastgoedplan ontwikkeld en vastgesteld;

• Er is een IT-strategie ontwikkeld;

• Er is een Fondswerver aangesteld;

• De verbinding met andere zorgorganisaties is versterkt Er is bijvoorbeeld een gezamenlijk  

 Coronavaccinatiebeleid opgesteld;

• Er is een nieuwe huisstijl geïmplementeerd;

• Er is een communicatieplan opgesteld; 

• Er is aantoonbare energiebesparing o.a. door middel van zonnepanelen, bewegingsmelder voor  

 verlichting, afstellen Cv’s, zonwering, energie-alert systeem;

• De implementatie LearnLinq heeft plaatsgevonden. Learnlinq helpt medewerkers digitaal te  

 ondersteunen in hun leerproces; 

• De Pilot maatwerk in leren en ontwikkelen is gestart om te kijken waar we de teams nog meer  

 kunnen ondersteunen in hun (persoonlijke) ontwikkeling om hen in staat te stellen de cliënt de zorg  

 te geven die hij nodig heeft;

Ken de cliënt: Wie is de cliënt en wat heeft de cliënt nodig?

Ken jezelf: Wie ben jij en wat heb je (nodig) om de cliënt te geven wat nodig is?

Ken de ander: Wie / wat heb je nodig om de cliënt te geven wat nodig is?

Bij al onze activiteiten zijn ‘ken de cliënt, ken jezelf 

en ken de ander’ het uitgangspunt. Door samen te 

leren en ontwikkelen groeien de resultaten van 

onze activiteiten. Het zorgt bijvoorbeeld voor meer 

welbevinden bij de cliënt. Dat is de beweging die 

we maken. Die beweging wordt ondersteund door 

de verbindende organisatie waarin het volgende 

belangrijk is: dienen en delen, samen de missie 

waarmaken, wederzijdse verwachtingen delen, 

elkaar houden aan concrete afspraken, een open 

aanspreekcultuur, echt contact met de ander 

en successen samen vieren. 
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• Er is een Zij-instroomtraject gestart in samenwerking met het Hoornbeeck College om hiermee  

 medewerkers voor de toekomst op te leiden;

• Er is een MTZW-traject3 gestart om managers voor de toekomst op te leiden;

• Het functiegebouw Dienstencentrum Zorggroep Sirjon is herzien. 

1.7 Samen leren en ontwikkelen

Een manier waarop we met elkaar leren en ontwikkelen is middels dialoogtafels.  

In dialoogtafels bespreken we op verschillende niveaus, bijvoorbeeld op gebiedsniveau aan de hand 

van onderstaande figuur over de verschillende bouwstenen van het Kwaliteitskader. Mogelijke oorzaken 

van afwijkingen van gestelde normen en gewenste verbeterpunten worden met elkaar gedeeld. 

Met elkaar wordt gezocht naar oorzaken van afwijkingen en verbeteracties worden geformuleerd. 

Deze vorm van collegiale consultatie wordt inmiddels vaker ingezet. Zowel voor vakinhoudelijke 

vraagstukken, de beoogde teamontwikkelingen te stimuleren als om te komen tot een Jaarplan. 

In het afgelopen jaar zien we dat medewerkers elkaar gebied overstijgend, per onderwerp steeds beter 

weten te vinden en er onderling kennis wordt uitgewisseld. Ook de verbinding tussen medewerkers 

en adviseurs van het dienstencentrum vindt frequenter plaats, waardoor de aanpak en werkwijze 

m.b.t. een onderwerp (bijvoorbeeld hygiëne- & infectiepreventie) gezamenlijk wordt opgepakt. 

Het toegenomen gebruik van beeldbellen ten gevolge van de COVID-19 pandemie heeft hier in 

positieve zin aan bijgedragen.  

3 Management Traineeship Zorg en Welzijn.

Wat draagt bij aan / geeft
inzicht in de ontwikkeling

van het team?

Wat doen jullie met
de uitkomsten van

CTO?

Wat maakt je
blij in de begeleiding

van de cliënten? / 
Wanneer is de 

begeleiding
kwalitatief goed?

Kwaliteit

Bouwsteen 3

Bouwsteen 2

Bouwsteen 1

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

- Ken die cliënt
- Ken jezelf
- Ken de ander

- Alternatieven
- Evaluatie

CliëntCliënt-
tevredenheid

Team-
ontwikkeling

(TOM)
&

Medewerker-
tevredenheid

Begeleiden
met

Perspectief
Vrijheids-

bevordering

Methodisch
werken

Mondzorg &
goede leef
gewoonten

Audits

Veiligheid:
Medicatie
Incidenten

Calamiteiten
Brand

Informatie
HACCP

Rondom de cliënt

Dialoog
Trotspunten Aandachtspunten

...

...

...

...

...

...

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

Kwaliteit en Veiligheid, Teamcoaches, Ondernemingsraad en Centrale cliëntenraad) wordt naar  

aanleiding van dit Kwaliteitsrapport een dialoogtafel gehouden. Deze vorm wordt als bijzonder  

waardevol ervaren. 

Wat draagt bij aan / geeft
inzicht in de ontwikkeling

van het team?

Wat doen jullie met
de uitkomsten van

CTO?

Wat maakt je
blij in de begeleiding

van de cliënten? / 
Wanneer is de 

begeleiding
kwalitatief goed?

Kwaliteit

Bouwsteen 3

Bouwsteen 2

Bouwsteen 1

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

- Ken die cliënt
- Ken jezelf
- Ken de ander

- Alternatieven
- Evaluatie

CliëntCliënt-
tevredenheid

Team-
ontwikkeling

(TOM)
&

Medewerker-
tevredenheid

Begeleiden
met

Perspectief
Vrijheids-

bevordering

Methodisch
werken

Mondzorg &
goede leef
gewoonten

Audits

Veiligheid:
Medicatie
Incidenten

Calamiteiten
Brand

Informatie
HACCP

Rondom de cliënt

Dialoog
Trotspunten Aandachtspunten

...

...

...

...

...

...
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2. Zorgproces rond de individuele cliënt (Bouwsteen 1) 

2.1 Organisatiedoelen uit het Jaarplan 2020

2.1.1. Doorontwikkeling Begeleiden met Perspectief. Pijler: ken de cliënt

Begeleiden met Perspectief is het samen organiseren van de zorg en begeleiding aan de cliënt of 

de ondersteunende activiteiten die daarvoor nodig zijn. Ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid 

binnen de organisatie, gefundeerd op Gods woord.

Begeleiden met perspectief kent drie pijlers: 

• Ken de cliënt 

• Ken jezelf 

• Ken de ander

Klik hier voor meer informatie over Begeleiden met Perspectief. 

Om zicht te krijgen op de implementatie van het gedachtegoed Begeleiden met Perspectief is dit als 

aandachtsgebied meegenomen bij de HKZ-audit in 2019. Bij de HKZ-audit in 2020 is hier opvolging aan 

gegeven, waarbij de focus lag op de implementatie van Begeleiden met Perspectief tijdens de COVID-19 

pandemie. 

We zijn trots op het resultaat, waaruit blijkt dat de mate van controle bij dit aandachtsgebied 4 van de 5 

punten scoort. 

Laag HoogMATE VAN
CONTROLE

1 5

2 4

3

Laag HoogMATE VAN
CONTROLE

1 5

2 4

3

Resultaat in 2019 Resultaat in 2020

Een aantal sterke punten uit de HKZ-audit in 2020:

1. COVID-19 heeft er toe geleid dat door de richtlijnen goed toe te passen, men sterk kijkt naar  

de behoeften van de individuele cliënt. Teams zijn creatief bij het zoeken en vinden van passende 

invulling in overleg met Gedragsdeskundigen, Teamcoaches en Managers zorg.

2. Duidelijk dat in gebied West de geboorte van BmP is ontstaan, maar dat ook in gebied Zuid men 

breed BmP toepast met diverse methodieken. Het is wel heel anders dan in West waar men ook 

verder is gegaan met nieuwe stappen vooruit (bijvoorbeeld de Drienamiek methodiek van Chiel 

Egberts). 
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3. Bij een locatie in gebied Zuid (begeleid zelfstandig wonen voor relatief hoger niveau cliënten 

met op kernvoorziening elk een eigen slaapkamer en anderen zelfstandig een appartement) wordt 

creatief naar oplossingen gezocht voor aangepaste dagbesteding van cliënten op de voorziening.

Daarbij zijn hun risico’s goed in beeld en wordt veel gefocust op het sterken van hun inzicht in

gedrag en gevolgen daarvan met anderen. Coördinatoren zorg melden veel steun te hebben aan 

het methodisch gedachtegoed BmP. Incidenten worden in team besproken en casuïstiek wordt met 

de Gedragskundige besproken en teamontwikkeling met de Teamcoach.

4. Bij het Dagactiviteiten Centrum De Dorsvloer wordt bij het begeleidingsplan gekeken naar

de behoefte van de cliënt. Dit komt terug in de beeldvorming. De Coördinator zorg bekijkt tezamen 

met de Orthopedagoog naar de dossiervorming binnen de locaties.

Orthopedagoog bespreekt ‘de IJsberg’ vanuit de methodiek met cliënten en ‘de behoeftecirkel’

van de cliënt en de medewerkers. 

De sterke punten uit de HKZ-audit geven een impressie hoe wij als organisatie op zoek zijn geweest 

naar (het bieden van) passende begeleiding met perspectief tijdens de COVID-19 pandemie.

Ken de cliënt betekent onder andere dat we doorgaans op zoek zijn hoe de begeleiding zo optimaal 

mogelijk aansluit bij de hulpvraag van de cliënt. Ons interne multidisciplinaire team reflecteert hier 

op middels een vaste evaluatiecyclus. In alle gebieden is er een ontwikkeling zichtbaar, namelijk een 

toenemende bewustwording dat het waarde toevoegt om niet alleen interne- maar ook externe 

professionals te betrekken bij deze reflectie middels een Meerzorg- of een CCE-traject. 

Collega Corine (Coördinator zorg) aan het woord 
In verschillende teams zijn het afgelopen jaar Meerzorgtrajecten ingezet bij een aantal cliënten. 

Aanleiding is een verandering in de hulpvraag van bewoners. We zien een toenemende mate van 

intensieve zorg gecombineerd met moeilijk verstaanbaar gedrag. Als teams hebben we hier een 

professionaliseringsslag in gemaakt. Eerder probeerden we met ons interne multidisciplinaire team 

aan te sluiten bij de hulpvraag van de cliënt. Door het betrekken van disciplines die geen onderdeel 

uitmaken van het interne team, is het mogelijk met een frisse blik naar het gedrag van de cliënt en 

dat van ons als team te kijken. De reflectie vanuit de pijler Ken jezelf (wij als individu) en Ken de ander 

(collega’s onderling) vraagt een open en kwetsbare houding. Wij ervaren de reflectie hierop als heel 

leerzaam en zien dit als een meerwaarde voor de kwaliteit van de begeleiding die wij bieden. Onze 

Teamcoach pakt dit onderdeel met ons op, waarbij we kijken naar onze eigen mentale weerbaarheid. 

In een Meerzorgtraject worden externe disciplines betrokken 

en wordt er met de professionals van Siloah, de cliënt(vertegen-

woordiger) vanuit de drie pijlers BmP opnieuw gekeken: Wat is 

de hulpvraag van de cliënt? Wat is er nodig om in deze hulpvraag 

te voorzien? Er wordt gebruik gemaakt van verschillende 

methodieken, onder andere de IJsberg. Via beeld worden 

verschillende momenten opgenomen waarbij het gedrag van 

de cliënt en de interactie tussen de cliënt en begeleider(s) 

zichtbaar wordt. Deze beelden worden met elkaar teruggekeken 

en geanalyseerd. 

Probleemgedrag

Belemmeringen
in de persoon
Verstandelijke beperking
Verlieservaringen
Hechtingsproblemen
Autisme

Belemmeringen
in de omgeving
Begeleiders
Team
Systeem
Organisatie

Onvervulde
menselijke behoeften

13



Een voorbeeld waaruit blijkt dat de inzet van een Meerzorgtraject effectief bleek, betreft een situatie 

waarin een cliënt regelmatig automutileerde. Na de reflectie waren begeleiders beter in staat het 

gedrag van de cliënt begrijpen en te duiden. Gevolg is dat de cliënt beter in zijn vel zit en minder 

automutileert.  

Welke ontwikkelingen zien de Gedragsdeskundigen bij de begeleiders?

Gedragsdeskundigen zien dat het gedachtegoed BmP steeds meer zichtbaar wordt in de manier van 

werken. De volgende drie punten worden als meest voorkomende ontwikkelingen genoemd: 

• Er wordt veel gebruik gemaakt van de behoeftecirkel, onderdeel van de Triple-C methode (zowel  

 bij de pijler Ken de cliënt en Ken jezelf);

• Bij reflectiemomenten komt de basis van Geef mij de vijf methode regelmatig aan de orde;

• Een aantal teams heeft het afgelopen jaar een training gevolgd om kennis te krijgen van de basis  

 principes van de Driehoekskunde van Chiel Egberts4. Uitgangspunt is het netwerk (zowel  

 professionals als het informele netwerk van de cliënt) vanuit een driehoek met elkaar te verbinden  

 om zo optimaal mogelijk aan te kunnen sluiten bij de hulpvraag van de cliënt.   

2.1.2. Zorg voor de ouder wordende cliënt

Al langere tijd spreken we binnen de organisatie over de noodzaak om de zorg voor onze ouder 

wordende cliënt ook in de toekomst goed in te richten. 

Door de COVID-19 pandemie is de voortgang enigszins vertraagd.  

Wat is wel gelukt? 
• In Rijssen zijn we aangesloten bij een regionaal netwerk palliatieve zorg; 

• Bij vragen over palliatieve zorg consulteren wij professionals buiten de organisatie. In Rijssen hebben  

 we korte lijnen met RST Zorgverleners. Zij ondersteunen als externe deskundige de teams bij vragen;

• Gebied Oost wil per team een aandachtsfunctionaris palliatieve zorg aanstellen. Deze aandacht- 

 functionaris is op de hoogte van de kennis en ondersteunt het team bij vragen. 

Ervaring woonbegeleider Joke
In mijn vorige werk heb ik veel te maken gehad met het bieden zorg tijdens de laatste levensfase. 

Deze kennis en ervaring heb ik kunnen inzetten toen een van onze bewoners ernstig ziek was. 

Dit deed ik door het delen van theoretische kennis met het team en het aanreiken van praktische 

handvatten bij dagelijkse voorbeelden uit de praktijk. 

De wens van de familie en ons als team was dat de cliënt, zo lang dit mogelijk was, thuis op de 

woongroep kon blijven tot zij zou overlijden. 

Als team hebben we bij elke nieuwe fase de vraag gesteld of het voor ons nog mogelijk was om de zorg 

en begeleiding die de cliënt nodig had, te bieden. De huisarts had de regie. Tussen hem en het team 

was er nauwe afstemming. Dit verliep prettig. In de laatste fase is er thuis- en nachtzorg ingezet om 

onze cliënt de zorg te bieden die zij nodig had. Wij zijn als team erg dankbaar dat wij deze cliënt tot haar 

sterven thuis konden en mochten begeleiden. 

4 Zie voor meer informatie: https://www.drienamiek.nl/de-essentie-van-driehoekskunde/.
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2.1.3. Opzetten van een verpleegkundig platform

In gebied Zuid-West zijn er twee medewerkers gestart in de nieuwe rol van Verpleegkundig Coördinator. 

Hiermee is er een start gemaakt met het verbinden van de gebieden Zuid en West bij thema’s als 

monitoring van de opvolging van Melding Incidenten Cliënten (MIC), het actueel houden van kennis 

conform de BIG registratie voor Verpleegkundigen en het verlenen van acute medische zorg. 

Zij ondersteunen de Managers zorg bij deze thema’s.

Ervaring Verpleegkundig Coördinatoren Edit en Ilse 
Het verpleegkundig platform is een mooi plan waar de aftrap van heeft plaatsgevonden. Wij zien 

een grote meerwaarde in het samenvoegen van de kennis van Verpleegkundigen in één platform. 

In het platform kan elke Verpleegkundige vanuit zijn of haar expertise een bijdrage leveren aan 

het beantwoorden van actuele zorgvragen. Het is goed om binnen de organisatie onze kennis te 

bundelen en hierdoor onze professionaliteit te vergroten. Het digitaal vergaderen is effectief en 

efficiënt bij het zoeken van de onderlinge verbinding. We hoeven nu niet vanuit Bodegraven naar 

Zeeland maar kunnen snel schakelen via MS Teams en inhoudelijk afstemmen. Deze ontwikkeling 

is mede door COVID-19 versneld wat wij als positief ervaren. 

2.1.4. Meer gebruik van toegepaste technologie ten dienste van de zorg

Als gevolg van de COVID-19 pandemie is het belang nogmaals benadrukt om onze medewerkers op 

ICT gebied zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Om deze reden is er in 2020 uitvoerig aandacht 

besteed aan het opstellen van een projectplan om processen rondom ICT thema’s binnen organisatie 

te optimaliseren. 

In 2020 is er gewerkt aan een IT strategie. De IT organisatie is in kaart gebracht met behulp van  

het ‘IT-huis’ (Zie afbeelding). 

Functionaliteit

In
fo

rm
at

ie

Opera
tie

Techniek

St
u

ri
n

g

IT organisatie Sirjon (IT-huis)

Per ‘bouwsteen’ van het huis zijn verbeterpunten 

en aanbevelingen geformuleerd, die zijn vertaald in 

verschillende deelprojecten en zijn uitgezet in de tijd  

in een gedetailleerde roadmap. 

Hieronder zijn drie van deze thema’s weergegeven die 

direct van toepassing zijn op de kwaliteit van zorg voor 

onze cliënten. Deze informatie laat zien waar we nu 

staan en waar we heen willen. 
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70%

Wifi

Door de wifi op locaties te verbeteren, zorgen we voor een  

veilig en stabiel netwerk. In 2019 zijn we al begonnen om  

de wifinetwerken op locatie te verbeteren. Op een aantal  

locaties moet dit nog gebeuren. Dit doen we voor de zomer.

20%

20%

We gaan de ICT optimaal inrichten om jullie als zorgmedewerkers 

te ondersteunen in jullie dagelijkse werk met Office 365, InSite, 

het rooster en het ECD. Er is al een vacature uitgezet om 

de servicedesk uit te breiden, waardoor we jullie beter van dienst 

kunnen zijn. In verband met het belang van ICT in de toekomst 

verstevigen wij onze ICT-organisatie en hebben we ook een 

vacature uitgezet voor een IT-adviseur met het doel dat onze 

ICT-systemen goed functioneren en toekomstgericht zijn.

We gaan actiever nadenken over innovaties. Innovaties om jullie 

werk gemakkelijker te maken en beter te ondersteunen en om 

mee te gaan met de nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Er is een 

vacature uitgezet voor een IM-adviseur (adviseur informatie-

management) met als extra aandachtsgebied innovatie. 

Die nieuwe collega gaat samen met de aanspreekpunten per 

gebied kijken waar behoefte aan is in de zorg en wat wij hier als 

organisatie mee kunnen. Voorbeelden van innovatie zijn:  

MijnEigenPlan, Robot James en hals- en sensorbellen.

IT Organisatie inrichting & Service inrichting

Innovatie en Technologie
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In 2020 zijn er verschillende bijeenkomsten geweest met het platform Innovatie en Technologie Siloah, 

die bestaat uit een Adviseur Kwaliteit & Veiligheid, een Manager zorg en een begeleider uit alle 

gebieden. Iedere begeleider en Manager zorg heeft in zijn eigen gebied geïnventariseerd op welke 

wijze technologie kan bijdragen aan de zorg en begeleiding, uitgaand van een 24-uurs dienst bij 

de locatie. Op basis van deze inventarisatie zijn er 5 thema’s geselecteerd. Elk gebied is aan de slag 

gegaan met het uitwerken van deze thema’s in de praktijk. Een van de thema’s is het proces van opstaan 

en wekken van de cliënt in de ochtend. 

Uit de praktijk

Robot James 

Er is een pilot gestart met de inzet van Robot James bij de Akker in Bodegraven. Door COVID-19 is 

de voortgang van het implementatieproces vertraagd. Verwachting is dat onze cliënten begin 2021 

kennis gaan maken met Robot James. Aan het einde van deze pilot zullen wij onze bevindingen delen 

en zullen wij weten of James de begeleider ondersteunt bij het zorg- en begeleidingsproces. 

Robot James

Mijn Eigen Plan 
Vorig jaar hebben we de pilot van Mijn Eigen Plan succesvol afgerond. Bij bijna alle locaties (waar dit 

wenselijk was) zijn inmiddels digitale borden aangeschaft en is Mijn Eigen Plan met veel belangstelling 

en enthousiasme in gebruik genomen. 
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Wat zijn de successen van Mijn Eigen Plan? 
Succes 1: Eenvoudig overzicht dagstructuur

Een medewerker geeft als voorbeeld dat als gevolg van de maatregelen, de dagstructuur van 

de cliënten een aantal is gewijzigd. Deze wijziging leverde bij een aantal bewoners onrust op. Mijn Eigen 

Plan maakte het mogelijk om met weinig woorden, namelijk middels beeld, de gewijzigde dagstructuur 

inzichtelijk te maken. Ik had zonder Mijn Eigen Plan nooit zo eenvoudig en snel deze cliënt inzicht 

kunnen geven in deze veranderingen, geeft zij aan. Het digitale bord geeft cliënten houvast en duidelijk-

heid. Ten opzichte van het pictobord, wat eerder werd gebruikt, is het digitale scherm interessant voor 

de bewoners en wordt het intensiever gebruikt.   

Succes 2: Stimuleren van zelfredzaamheid 

Een ander voorbeeld is dat er cliënten zijn die op eigen initiatief via het digitale scherm de weers-

verwachting van die dag bekijken en dit delen met groepsgenoten. Zij voorzien elkaar (gevraagd 

en ongevraagd) van advies of zij met of zonder jas naar buiten kunnen. 

Voor een deel van onze cliënten (met redelijk hoog niveau) is er een koppeling is gemaakt met een 

eigen device (mobiele telefoon of tablet). Door middel van herinneringen wordt de cliënt geactiveerd 

om zelf in actie te komen bij de start van elke activiteit. Voor een deel van onze cliënten wordt dit 

effectief gebruikt of zijn zij aan het trainen om het te gebruiken.   

2.1.5. Opstellen van een passende zorg- en vastgoedvisie per gebied

In alle gebieden is er een zorg- en vastgoedvisie opgesteld. De acties uit het plan van aanpak zijn  

uitgezet. 

Zuid-West, Manager zorg 
In Bodegraven zijn de voorbereidingen van de nieuwbouw in volle gang. Met de nieuwbouw wordt 

de capaciteit m.b.t. ZZP 7 in Bodegraven vergroot. Ten aanzien van de ouder worden cliënt hebben we 

in ons werkplan voor 2021 opgenomen dat de implicaties van de groeiende doelgroep ouder wordende 

cliënt voor huidige huisvesting nader wordt onderzocht. We hebben als doel dat het eind 2021 voor heel 

gebied Zuid-West duidelijk is in welke locaties, behalve Beth San, de ouder wordende cliënt op een 

juiste wijze kan zijn gehuisvest, inclusief vastgoed-implicaties. 
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Midden, Manager zorg 
We zien dat zorg en vastgoed nauw met elkaar zijn verbonden. Goede zorg is de kern. Om de kern heen 

is vastgoed de ruimte waarin de zorg en dienstverlening plaatsvindt.

De zorg en begeleiding geven kleur en sfeer als de vastgoed passend is vormgegeven rondom de kern. 

Denk aan toegankelijkheid, veiligheid, bereikbaarheid, toezicht en ruimte. Wanneer dit efficiënt is 

ingericht krijgt de medewerker de mogelijkheid om de cliënt optimaal te begeleiden. 

We hebben antwoorden op de volgende vragen in kaart gebracht, namelijk: ‘Wat is de hulpvraag en de 

behoefte van de cliënt? ‘Wat is het zorgaanbod in het gebied/de regio?’ Thema’s als de ouder wordende 

cliënt en een passende zorgzwaarte bij de hulpvraag vragen onze aandacht. 

Kortom: onze zorgvisie is het fundament en de vastgoedvisie is het cement voor de bouwstenen!   

2.1.6. Doorontwikkeling Hygiëne- & Infectiepreventie 

De COVID-19 pandemie heeft ons geholpen de kwaliteit m.b.t. Hygiëne- en Infectiepreventie 

te optimaliseren.   

Wat hebben we bereikt? 
• Voor zover dit nog niet het geval was, is er in elk gebied een medewerker aangesteld in de rol als   

 Hygiëne Kwaliteitsmedewerker (hierna HKM-er). Deze HKM-er is voor een aantal locaties in het  

 gebied of de locatie waar hij of zij werkzaam is, verantwoordelijk dat de hygiëne- en infectiepreventie  

 op orde is en blijft. 

• Een mooie ontwikkeling uit deze periode is dat er uitwisseling ontstond tussen de HKM-ers van Elim  

 en Maranatha (onze locaties waar ouderenzorg wordt geboden) en de HKM-ers van Siloah. Al voor  

 de COVID-19 pandemie hadden we geconstateerd dat de vakvolwassenheid m.b.t. de uitvoering van  

 de rol van HKM-er bij medewerkers binnen de ouderenzorg groter is dan bij Siloah. HKM-ers van Elim  

 deelde handige informatie waar de HKM-ers van Siloah in de praktijk mee aan de slag konden.

• In afstemming met alle Managers zorg is er een verduidelijking van de rol HKM-er opgesteld voor  

 de hele organisatie. 

• In samenwerking met Cedrah en onze Deskundige Infectiepreventie hebben we een scholings- 

 programma opgesteld voor de HKM-ers. Door de maatregelen is de scholing helaas twee keer verzet.  

 We hopen dat de scholing begin 2021 door kan gaan. In 2021 staan er op drie locaties audits gepland  

 die door onze Deskundige Infectiepreventie uitgevoerd zal worden.   

 

Proces
In afstemming met twee leden van het Centraal Corona(crisis) Team, onze externe Deskundige Infectie- 

preventie, een Adviseur Cluster Kwaliteit & Veiligheid en de HKM-ers zijn we digitaal een aantal keer 

bij elkaar gekomen. In deze bijeenkomsten kregen de HKM-ers gelegenheid hun vragen te stellen. 

De Deskundige Infectiepreventie beantwoordde inhoudelijk alle vragen m.b.t. hygiëne- en infectie-

preventie. Het Centraal Corona Team gaf de HKM-ers algemene richtlijnen mee die we als organisatie 

volg(d)en. Het draaiboek wat door het Centraal Corona Team werd geactualiseerd conform de laatste 

berichtgeving, hielp hierbij. 

Ook rondom dit onderwerp werd de mogelijkheid van het digitaal te vergaderen gewaardeerd en gaven 

medewerkers aan het prettig te vinden om op deze manier kennis uit te wisselen binnen de organisatie. 
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Ervaring Hygiëne Kwaliteitsmedewerker Jacoline 
Terwijl de rol van HKM-er nog in de kinderschoenen stond, kwamen we midden in de COVID-19 

pandemie terecht. Ik vond het enorm fijn dat ik in 2019 de scholing, het theoretische gedeelte m.b.t. 

hygiëne- en infectiepreventie al had gevolgd. Ik kon mijn kennis nu gelijk toepassen in de praktijk. 

Als extra ondersteuning werd de scholing tot Coronaspecialist via learnlinq (ons interne, digitale  

scholingsprogramma) aangeboden. 

Het was een heftige periode. In no time kwam er enorm veel op ons af. Er moest op het gebied van 

algemene hygiëne van alles worden aangeschaft. De persoonlijke beschermingsmiddelen moesten 

naar de locatie komen. 

Ik vroeg mij af: Hoe zorg ik er voor dat het team hier actief bij wordt betrokken?

Bij het team heb ik de persoonlijke- en algemene hygiëne extra onder de aandacht gebracht. 

Het was fijn dat de persoonlijke beschermingsmiddelen voldoende aanwezig waren.

Als team hebben we onze bewoners actief betrokken om aandacht te hebben voor dit thema. Ik heb 

een thema-avond georganiseerd. Tijdens deze avond heb ik uitgelegd waarom het belangrijk is om 

persoonlijke- en algemene hygiëne zorgvuldig uit te voeren. Ik heb praktijkvoorbeelden gebruikt, 

bijvoorbeeld op welke momenten cliënten hun handen extra moeten wassen. Ik heb dit visueel 

gemaakt door een poster aan de deur te hangen. De afstand houden van elkaar was lastig. 

Vooral omdat nabijheid juist zo belangrijk is voor onze cliënten. Dit gaf voor ons als begeleiders 

ook innerlijke conflicten tussen ons gevoel en verstand.

Het team is met name gegroeid in de bewustwording. We stellen ons vaker de vraag waarom we de 

dingen doen zoals we ze doen in relatie tot dit thema. Dat merk ik echt. We hebben de mogelijkheid 

om de nodige spullen aan de schaffen zoals handdoekdispensers, zeeppompjes, alcoholdispenser, 

prullenbakken, etc. De voorraad houd ik goed bij. Ik zie dat er actief gebruik wordt gemaakt van deze 

spullen. 

Wat wij in deze periode hebben geleerd willen we vasthouden. Dit kan alleen als we het met elkaar 

doen. Mijn ervaring is: Spreek als team elkaar aan als je ziet dat er iets niet volgens de richtlijnen gaat. 

Dit houdt ons sterk! 

2.1.7. Huiselijk geweld 

In 2020 heeft er een wisseling plaatsgevonden van aandachtsfunctionaris huiselijk geweld. 

Onze nieuwe aandachtsfunctionaris heeft de basis training gevolgd bij de landelijke vakgroep 

aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kinder- en ouderenmishandeling en is bij deze 

vereniging aangesloten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. 

Wat hebben we bereikt?
• Het overzicht van aandachtspersonen huiselijk geweld per locatie, met verantwoordelijke  

 orthopedagoog en Manager zorg zijn up-to-date gemaakt.

• De protocollen huiselijk geweld en kinder- en ouderenmishandeling zijn up-to-date conform  

 de actuele richtlijnen.
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• De samenwerking met Adullam Gehandicaptenzorg en De Schutse is opgestart. We hebben elkaar  

 wederzijds kunnen inspireren en de wens uit gesproken om vaker met elkaar af te stemmen rond   

 dit thema. We gaan onderzoeken of we meer kennis kunnen delen en voor de toekomst mogelijk ook  

 gezamenlijk trainingen voor onze medewerkers kunnen organiseren.

• In 2021 gaan we onderzoeken of het zinvol is om een keurmerk Meldcode aan te vragen.  

2.2 Dilemma’s

Hieronder beschrijven we twee dilemma’s die we tegen zijn gekomen tijdens de COVID-19 pandemie  

en hoe zijn we hier mee om zijn gegaan.

2.2.1. Dilemma 1: Reguliere dagbestedingslocaties zijn gesloten

Door de coronamaatregelen was het enige tijd niet toegestaan cliënten te ontvangen bij onze 

dagbestedingslocaties.

Indruk van de vragen die wij als organisatie hadden:   

• Hoe bieden we zinvolle dagbesteding, afgestemd op de behoefte en mogelijkheden van de cliënt? 

• Welke mogelijkheden hebben we op de woonlocatie(s)? Denk aan type dagbesteding, in te zetten   

 personeel, fysieke ruimte etc.   

Gebied West, Coördinator zorg, Locatie Bodegraven
Cliënten verbleven in de meeste gevallen de hele dag op hun eigen woongroep. Hier werden 

activiteiten aangeboden. We draaiden aangepaste diensten zodat er genoeg medewerkers op de groep 

waren. Deze situatie heeft ons gedwongen om opnieuw te kijken naar de behoefte de cliënt wat betreft 

de invulling van zijn of haar dagbesteding. We werden bewust stilgezet. We kregen hierdoor de kans 

om te reflecteren op de afstemming van ons aanbod en de behoefte van de cliënt, een wens die wij al 

langere tijd hadden. Door de intensieve samenwerking tussen de woon- en dagbestedingslocaties in 

deze periode, hebben we als collega’s van wonen en dagbesteding integraal deze reflectie uitgevoerd 

en zijn er wensen voor de toekomst geformuleerd. 

Toekomst

We hebben al langer de wens om de winkel waarin we artikelen 

verkopen die door onze cliënten zijn gemaakt, te verplaatsen naar 

een locatie buiten ons terrein en dit te combineren met een atelier. 

Door het atelier en de winkel fysiek meer in de maatschappij te 

positioneren, in plaats van op ons eigen terrein, bieden we onze 

cliënten de mogelijkheid actiever in de maatschappij te participeren.  

We zijn blij te kunnen melden dat er een geschikte locatie is 

gevonden. In eerste instantie starten we met een atelier. 

Of het mogelijk is om een winkel te openen is nog niet duidelijk. 

Deze mogelijkheden worden onderzocht. 

?

Het pand wat als atelier  

gaat fungeren in 2021
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Gebied West, Manager zorg, Locatie Bodegraven
De lokale Cliëntenraad gaf ons, naar aanleiding van onze inzet in deze periode de volgende waardering:

 

Hier zijn we dankbaar voor! 

Dienstencentrum Siloah/ Zorggroep Sirjon, Manager 

De verbinding tussen onze cliënten en het Dienstencentrum van onze organisatie hebben we in 

deze periode van afstand op een hele praktische manier vormgegeven. 

Voor de Dag van de Zorg heeft elke medewerker van het Dienstencentrum een handgemaakte 

unieke waardering ontvangen die door onze eigen cliënten in Bodegraven zijn ontworpen. 

Waardering Dag van de Zorg

‘Een diepe, diepe buiging voor de inzet en  
 betrokkenheid voor de medewerkers van Siloah’.
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Medewerkers en cliënten zetten zich gezamenlijk in om de kerstpakketten netjes en tijdig af te leveren

Op professionele wijze werden de roomboterkoekjes gemaakt

De kerstpakketten voor onze medewerkers zijn dit jaar verzorgd door onze eigen cliënten. 

In totaal hebben zij ruim 80 kerstpakketten opgeleverd! 

Met deze twee opdrachten werd er op een tastbare manier verbinding gelegd tussen onze cliënten  

en medewerkers van het Dienstencentrum. Dit werd door beide partijen erg gewaardeerd. 
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Gebied Zuid, Coördinatoren zorg, Locatie ’s Gravenpolder
Een van de uitdagingen vond ik dat een aantal van onze cliënten ander gedrag lieten zien door het 

wegvallen van de normale structuur. Voor ons als team betekende het dat wij op zoek gingen naar 

een goede afstemming van onze begeleiding op de hulpvraag. Een cliënt die bijvoorbeeld normaal 

gesproken erg zelfstandig is had nu veel nabijheid van ons als begeleiders nodig. 

We hebben bij de woonlocatie dagbestedingsactiviteiten aangeboden. Voor sommige cliënten was 

dit erg moeilijk want thuis is immers geen werk. Ook zagen we dat cliënten die normaal op de sociale 

werkplaats werken nu genoten van eenvoudige(re), meer prikkelarme activiteiten bij de woonlocatie. 

 

Tijdens de eerste golf waren alle cliënten thuis. Hier door konden wij als team één lijn trekken richting 

onze cliënten. Dit werd moeilijker toen er weer een paar cliënten extern mochten gaan werken. 

Deze aanpassing betekende dat de structuur opnieuw wijzigde. Cliënten die nog wel bij de woonlocatie 

een dagbestedingsprogramma volgden hadden moeite om te accepteren dat zij hun dagbestedings-

programma nog niet extern konden volgen. 

We hebben per cliënt gekeken wat hij of zij nodig had en hier de begeleiding zo goed mogelijk op 

aangesloten. Dit varieerde van bijvoorbeeld individuele gesprekjes, een gesprek in de groep of 

een-op-een aandacht door het samen uitvoeren van een activiteit.  

Locatie Tholen
Toen de deuren van de dagbestedingslocaties werden gesloten hebben wij met ons team van 

10 collega’s alle diensten zelf opgevangen. Een korte periode hebben twee collega’s van de locatie 

in ’s Gravenpolder ons team versterkt.    

Wij hadden nooit eerder dagdiensten gedraaid bij onze woonlocatie aangezien normaal gesproken 

alle acht cliënten naar een externe dagbestedingslocatie gaan. Voor alle cliënten is er een 

individuele dagplanning opgesteld door het team, waarin momenten van rust werden afgewisseld met 

activiteiten. 

Opvallend was dat het in deze periode met een aantal cliënten 

mentaal beter ging dan toen zij de externe dagbestedingslocatie 

bezochten. Voorbeeld: Een cliënt heeft moeite met ‘schakel-

momenten’. Dit zijn bijvoorbeeld momenten van de woonlocatie 

naar de dagbestedingslocatie en terug. Eerder gebeurde het 

regelmatig dat als deze cliënt uit de bus kwam na een dag 

werken, hij weg wilde lopen. Toen hij op de woonlocatie bleef 

vertoonde hij dit gedrag niet. Hij benoemde dat hij meer rust 

ervaarde in zijn hoofd nu hij thuis activiteiten kon uitvoeren. Thuis 

ervaarde hij niet de druk die hij op zijn werk wel voelt. Voor deze 

cliënt(en) gaan wij als team, samen met de cliënt en zijn netwerk 

bespreken wat wij hier van kunnen vasthouden. 

Verder merkten we dat onze cliënten creatief en inventief waren. 

Zij hadden zelf bedacht om een kraampje voor de woning te 

plaatsen waarin zij spullen verkochten die zij zelf maakten. 

De opbrengsten werden dagelijks geteld.    

Kraampje waar cliënten op eigen initiatief hun spullen of zelfgemaakte lekkernijen verkochten 
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Na verloop van tijd mochten onze cliënten weer activiteiten oppakken bij de dagbestedingslocatie. 

Aangezien wij geen beroep konden doen op onze vrijwilligers betekende het dat wij als begeleiders 

zelf de cliënten per bus moesten vervoeren naar de dagbestedingslocatie. Dit betekende opnieuw een 

aanpassing van onze diensttijden en de dagplanning van onze cliënten.

Gebied Midden, Manager zorg, Locatie Barneveld 
De activiteitenbegeleiders van een externe dagbestedingslocatie, waar een gedeelte van onze cliënt-

en normaal gesproken heen gaat, zijn bij ons op de woongroep gekomen en hebben daar aangepaste 

activiteiten aangeboden. Hierdoor was er continuit van de begeleiders bij het activiteitenprogramma 

en kwam er geen extra werk op de schouders van onze medewerkers van de woonlocatie. Dit was echt 

een win-win situatie. 

Voor het overige gedeelte van de cliënten is er een activiteitenprogramma opgesteld die op de 

eigen groep werd aangeboden. Voor de medewerkers betekende dit een tijdelijke aanpassing van 

het dienstrooster, wat een appèl deed op hun flexibiliteit. 

Door het (verplicht) intensief samen werken met collega’s van de interne woon- en dagbestedings-

locaties zagen we ook mooie dingen ontstaan. Medewerkers hadden bij de wisseling van de dienst 

nauwe afstemming over onder andere hoe elke cliënt in zijn vel zat en hoe zijn of haar dag was 

verlopen. Dit maakte het mogelijk om de begeleiding af te stemmen op de behoefte en hulpvraag 

van de cliënt op dat moment. Juist in een periode waarin er veel veranderingen waren, is en blijft het 

bieden van maatwerk nodig.  

Zodra het mogelijk was zijn we groepsgewijs gestart met het inzetten van een vrijwilliger. We hebben 

het activiteitenaanbod afgestemd op de mogelijkheden van de vrijwilliger en de behoefte van de 

cliënt(en). De ene vrijwilliger kwam voorlezen, weer een andere kwam muziek maken. Een aantal van 

deze vrijwilligers zijn een ouder van onze cliënten. Op deze manier was het mogelijk om sociale 

contacten, op 1,5 meter afstand voort te zetten. Cliënten reageerden positief op deze extra aandacht 

en genoten hier soms zichtbaar van. 
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Gebied Oost, Coördinatoren zorg, Locatie Rijssen 
Als begeleiding hebben we geprobeerd om nieuwe, passende activiteiten op te zetten waarbij we 

een vast dagritme hanteerde. Er werden creatieve activiteiten gestart zoals het maken van kunstige 

creaties voor onze vrijwilligers om te laten weten dat wij hen niet vergeten. Er werd uiterst geconcen-

treerd geknipt, geplakt en gekleurd door onze cliënten. Verder bakten we lekkers voor bij de koffie, 

deden we bewegingsoefeningen en maakten we samen in de binnentuin muziek. We mochten in 

de heftige beginperiode nog geen rondje lopen buiten het terrein. We waren blij met onze binnentuin 

en het balkon waar we regelmatig te vinden waren. Gelukkig hadden we het weer mee. Er was een hele 

lange droge periode met ook nog vaak het zonnetje! 

Bij de aanpak van de aangepaste dagbestedingsactiviteiten tijdens de eerste golf, zagen we naar 

verloop van tijd bij een aantal cliënten onderling agressie en boosheid toenemen. In aanloop naar de 

tweede golf hebben we met de Coördinatoren zorg, Manager zorg en Orthopedagogen gereflecteerd 

op de opzet van de dagbestedingsactiviteiten bij de woongroepen. Ons uitgangspunt was: Wat is goed 

voor de cliënt en wat is mogelijk binnen de gestelde maatregelen? We kwamen gezamenlijk tot de 

conclusie dat het beter was om de cliënten bij de dagbestedingslocatie het dagactiviteitenprogramma 

aan te bieden, waarbij er werd gekeken naar de behoeften van de cliënt en de mogelijkheden op dat 

moment. Dit betekende voor ons als medewerkers een enorme investering. We moesten opnieuw ons 

dienstrooster aanpassen, cliënten en cliëntvertegenwoordigers moesten geïnformeerd worden, 

alle cliënten moesten we zelf van de woonlocatie naar de dagbestedingslocatie vervoeren aangezien 

we onze vrijwilligers niet mochten inzetten. Dit betekende dat we de cliënten per groep moesten 

vervoeren, na elke rit de bus moesten ontsmetten. Kortom, er kwam enorm veel op ons af. 

Het voelde voor ons allemaal dat we samen aan deze missie werkten. Ondanks dat er door ziekte of 

klachten medewerkers uitvielen en we geen gebruik konden maken van onze vrijwilligers gingen we 

door. We hielden ons vast aan het motto:  

Als de cliënt het maar goed heeft.  
We kunnen misschien de cliënt niet voor honderd procent blij maken maar als onze cliënten tevreden 

en lachend van de dagbesteding- naar de woonlocatie gaan, is onze missie geslaagd. Moe, maar met 

een grote glimlach kijken we terug en kunnen we zeggen dat er veel tevreden en lachende gezichten 

waren! 

Uit deze periode houden we vast dat collega’s 

van de woon- en dagbestedingslocatie samen 

de behoeftecirkel (tool uit de Triple-C methode) 

van een cliënt invullen en er op deze manier één 

integraal woon- en dagbestedingsbegeleidings- 

plan wordt opgesteld. De Orthopedagoog heeft 

een format gemaakt die wij als handvat kunnen 

gebruiken. Terugkijkend op deze periode zien we 

dat we voor de pandemie op twee losse eiland-

jes (wonen en dagbesteding) werkten. Dit zagen 

we toen niet zo, maar nu we intensief hebben 

samengewerkt zien we deze integratie als grote 

winst die we zeker vast blijven houden! 

Behoeftecirkel (uit de Triple-C methode) die we gebruiken bij het opstellen van een begeleidingsplan

Houvast
Ik ervaar voldoende
fysieke stabiliteit en
veiligheid bij mezelf

en vanuit mijn
omgeving

Zin en betekenis
Ik doe activiteiten

die zinvol en
betekenisvol zijn

voor mezelf
en anderen

Onderscheiden
Ik ontdek mijn

eigenschappen en 
talenten en maak

deze zichtbaar

Dienstbaarheid
Ik zet mezelf

in voor het welzijn
van anderen

Relaties
Ik voel me

geaccepteerd, geliefd
en gewaardeerd

Eigenwaarde
Ik ben tevreden

met mijn gekregen
eigenschappen

en talenten

Van
onbewust 

reageren naar
bewust kiezen

Ik ben me bewust 
van mijn invloed en 
angsten; ik creëer
e�ectieve actie-
reactiepatronen
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            fysieke behoefte 
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  mentale behoefte
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Conclusie Dilemma 1: Wat heeft het ons gebracht? 
1. Er is meer afstemming tussen de woon- en dagbestedingslocaties. 

• Er is opnieuw gekeken naar de behoefte de cliënt wat betreft de invulling van zijn of haar  

 dagbesteding en er is kritisch gereflecteerd op het dagbestedingsactiviteiten aanbod. 

• Door de intensieve samenwerking tussen de woon- en dagbestedingslocaties in deze periode  

 hebben we integraal deze reflectie uitgevoerd en zijn er wensen voor de toekomst geformuleerd. 

• Bij een aantal locaties vullen de woon- en dagbestedingslocatie samen de behoeftecirkel (tool uit  

 de Triple-C methode) van een cliënt in en wordt er een integraal (woon- en dagbestedings) 

 begeleidingsplan opgesteld. 

2. Er was verbinding tussen cliënten uit Bodegraven en collega’s van het Dienstencentrum Siloah middels  

 een creatieve waardering voor de Dag van de Zorg en het verzorgen van kerstpakketten voor onze  

 medewerkers. 

3. Sommige cliënten ervaarden meer rust door het uitvallen van de dagbestedingsactiviteiten bij de  

 dagbestedingslocatie. Met de cliënt en zijn netwerk wordt besproken wat hiervan na deze periode kan  

 worden vastgehouden.  

4. Bij de wisseling van de dienst was er een nauwe afstemming tussen begeleiders van wonen en  

 dagbesteding. Hierdoor kon er goed worden aangesloten bij wat de cliënt op dat moment nodig had.  

 Deze samenwerking wordt voortgezet. 

 

Foto impressie uit gebied Zuid  

Na een dag werd er gratis een container geplaatst 

zodat we onze voorraad van materiaal voor  

dagbestedingsactiviteiten konden opslaan

Reactie van een van onze bewoners toen zij te horen 

kreeg dat de dagbestedingslocatie weer open gaat
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2.2.2.  Dilemma 2: Verarming sociale contacten voor cliënten 

Door de coronamaatregelen was het enige tijd niet toegestaan fysiek bezoek te ontvangen op  

de woonlocatie en mocht de cliënt zelf de woonlocatie niet verlaten. 

 

Indruk van de vragen die wij als organisatie hadden: 

• Hoe blijft de cliënt in contact met zijn of haar netwerk? 

• Wat heeft de cliënt nodig en wat kan hij of zij zelf?  

• Hoe kunnen wij hier in faciliteren?  

 

 

Dienstencentrum Siloah/ Zorggroep Sirjon, Adviseur Beleid & Kwaliteit 
Direct na het sluiten van de locaties voor bezoek hebben we bij alle locaties geïnventariseerd aan welke 

devices er behoefte was. Op korte termijn is in deze behoefte voorzien zodat de cliënt kon beeldbellen 

met zijn of haar netwerk. Op deze manier was het voor medewerkers makkelijk om -indien nodig en 

gewenst- contact te leggen met het netwerk van de cliënt. Hierdoor werd het tevens mogelijk om  

kerkdiensten digitaal (via beeld en geluid) te volgen.

Hoe ver is 1,5 meter afstand houden eigenlijk? Soms is begeleiden letterlijk maatwerk

?
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Gebied midden, Manager zorg, Locatie Barneveld 
Het tijdelijk uitblijven van het dagelijkse in- en uitlopen van bezoek door het netwerk van de cliënt bij de 

woonlocatie had een positief effect op onze bewoners. Zij ervaarden hierdoor meer rust. Begeleiders 

gaven aan dat zij meer individuele aandacht konden geven aan de cliënt. Zij concludeerden dat het  

regelmatig gastvrij ontvangen van bezoek, het aanbieden van koffie ongemerkt relatief veel tijd in  

beslag neemt. We gaan nadenken welke les we hier uit gaan meenemen. We denken aan het  

eventueel maken van afspraken over bezoektijden of als het netwerk van de cliënt de woonlocatie  

bezoekt, zij zichzelf mogen voorzien van drinken. 

In de periode dat er geen bezoek was toegestaan, is voor onze cliënten met laag niveau per locatie 

nagedacht hoe zij toch met hun netwerk in contact konden blijven. In gebied Midden is er een  

‘Quarantainer’ geplaatst. Door zowel medewerkers, cliënten en het netwerk van de cliënt werd dit als 

een succes ervaren!  

 

Een van onze bewoners in gesprek met 

zijn netwerk in de ‘Quarantainer’ 
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We hebben mevrouw van Laar, Cliëntvertegenwoordiger van haar zoon Willem, gevraagd haar ervaring 

over deze periode met ons te delen aan de hand van een aantal vragen.  

 

Bij welke locatie verblijft de persoon van wie u cliëntvertegenwoordiger bent? 

Onze zoon woont bij Tharah in Barneveld. 

Hoe heeft u de begeleiding ervaren tijdens de coronaperiode?

Tijdens de afgelopen coronaperiode vond ik de begeleiding heel betrokken en zorgvuldig. De groep 

moest al vrij snel in quarantaine, vanwege enkele positief besmette begeleiders en bewoners.  

Willem had hier zelf nauwelijks ‘last’ van omdat zijn verstandelijk niveau heel laag is. De dames gingen 

vanaf die tijd regelmatig beeldbellen zodat wij hem en hij ons kon zien. Ook werden we via nieuws-

brieven via de mail goed op de hoogte gehouden vanuit het management. Als ouders hebben we  

vooral veel bewondering voor de verzorging: Hoe zij in deze tijd zo goed mogelijk de bewoners  

hebben begeleid ook wat betreft dagbesteding, die aangepast moest worden wat betreft de ruimte.   

Wat waardeerde u in de manier waarop de begeleiders om gingen met de situatie? 

Behalve de dagelijkse rapportages via het cliëntportaal was er de mogelijkheid om te beeldbellen,  

nadat we van de begeleiding een appje kregen met de vraag of het gelegen kwam. 

Wat vond u lastig en was dit bespreekbaar?

Lastig vonden we de Quarantainer, omdat communiceren met Willem niet mogelijk is. Dat werd mooi 

opgelost door een verzorgster mee te laten komen, die dan met ons in gesprek ging, waar Willem bij 

was.  

Naast de ‘Quarantainer’ was bezoek mogelijk met behulp van een hoogwerker
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Gebied Zuid-West, Coördinator zorg, Locatie Tholen
Alle sociale activiteiten die normaal gesproken op de planning 

stonden vielen nu ook weg. We merkten dat dit voor een aantal 

cliënten, naast het feit dat zij het vervelend vonden hun netwerk 

niet fysiek te kunnen ontmoeten, deze rust ook waardeerden. 

We zagen zeker in het begin dat een aantal cliënten rustiger 

waren en er minder onderlinge frustraties waren. Onze cliënten 

konden middels beeldbellen contact houden met hun netwerk 

waar veelvuldig gebruik van werd gemaakt. 

Onze bewoners uit Zeeland verrassen 

de buren met een bellenblaasfestijn

Locatie Bodegraven
Een aantal woningen hebben een mobiele 

telefoon aangeschaft die gebruikt wordt voor onze 

cliënten. Zij kunnen hierdoor makkelijk contact 

houden met hun familie. Ook toen we weer 

bezoek op locatie mochten ontvangen hebben 

we deze mobiele telefoon gehouden. Er worden 

regelmatig appjes gestuurd en foto’s of filmpjes 

uitgewisseld tussen de cliënt en zijn of haar 

netwerk. Middels deze techniek is nabijheid op 

afstand toch mogelijk, wat erg wordt gewaardeerd 

door beide partijen. Dit houden we vast zeker na 

de COVID-19 pandemie.    

Cliënt belt samen met begeleider met zijn netwerk

 

Gebied Oost, Coördinator zorg, Locatie Rijssen
Naast het omgooien van het dagbestedingsprogramma, onze roosters of, indien nodig, alles inrichten 

voor een quarantaine of angst de angst dat dit nodig was, had de beperking van de omgang van  

de cliënt met zijn of haar netwerk een grote emotionele impact op iedereen (zowel de cliënt, zijn of 

haar netwerk en ons als medewerkers). Wij probeerden als Coördinatoren zorg en Managers zorg het 

netwerk zo goed mogelijk op de hoogte te houden hoe het met de individuele cliënt ging en waarom 

we bepaalde keuzes maakten in het kader van de geldende maatregelen. Als er vragen waren gingen 

wij met het netwerk in gesprek. 
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De veerkracht van onze cliënten om met (al) deze veranderingen om te gaan heeft ons verrast. 

We merkten dat door uit te leggen waarom we ons aan de maatregelen 
hielden, cliënten in zekere mate begrepen dat dit de situatie was waar we 
allemaal mee moesten leren omgaan en we er met elkaar het beste van 
moesten maken. 
Dit was heel mooi om te zien en gaf ons als medewerkers positieve energie.   

Persoonlijke post werd erg gewaardeerd! Bewoner 

leest zijn persoonlijke post door in het zonnetje 

Conclusie Dilemma 2: Wat heeft het ons gebracht?
1. Contact op afstand is makkelijker door het gebruik van verschillende devices. 

• (Beeld)bellen met familie is (meer) mogelijk gemaakt. Er zijn verschillende devices bij elke locatie  

  aanwezig waar de cliënt gebruik van kan maken. Zowel voor de afstemming tussen de cliënt en zijn  

  of haar netwerk als voor de begeleider met het netwerk van de cliënt, wordt dit als winst gezien. 

• Het is mogelijk om kerkdiensten (als de kerk hier in faciliteert) middels geluid en beeld op afstand  

  te volgen.

2. Er werd creatief gebruik gemaakt van verschillende middelen om toch contact te houden met het   

 netwerk. Voorbeelden zijn het tijdelijk plaatsen van een container ‘de Quaraintainer’ en een   

 hoogwerker. 

3. Het tijdelijk uitblijven van het in- en uitlopen van bezoek door het netwerk van cliënten bij locaties   

 had een positief effect op de cliënten en begeleiders. Het gaf meer rust bij bewoners en er was meer  

 individuele aandacht voor de cliënt. We gaan nadenken welke les we hier uit gaan meenemen. 

4. Cliënten bleken veerkrachtiger te zijn bij alle veranderingen dan aanvankelijk gedacht. We leren hier  

 van dat we nooit in de valkuil moeten stappen om vanuit onmogelijkheden te denken, maar ons elke  

 dag mogen laten verrassen door de mogelijkheden van onze cliënten.   
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2.3 Managementinformatie - Veiligheid in het zorgproces

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

Hierbij wordt gekeken 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

• De ervaren veiligheid van de cliënt (nieuw!)

De meest voorkomende risico’s zijn onder andere:

• Verslikken

• Inzicht in eigen rechten en plichten

• Communicatieproblemen

• Weglopen

Bij de HKZ-audit in 2020 is naar voren gekomen dat het de ervaren veiligheid van de cliënt 

op de woonlocatie wordt gemist door begeleiders. Dit risico is toegevoegd aan het ECD. 

In het kader van veilige zorg worden alle medewerkers getraind en begeleid in het 

proactief handelen bij high-risk cliënten. 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 wordt de effectiviteit van de ingezette beheersmaatregelen geëvalueerd. 

Voor niet-effectief gebleken beheersmaatregelen worden zo mogelijk andere 

beheersmaatregelen ingezet. Ook hiervan wordt na enige tijd de effectiviteit 

geëvalueerd. Jaarlijks wordt bij de (voorbereiding van) de begeleidingsplan 

bespreking geëvalueerd of een risico nog actueel is en wordt ook de risicoscore 

geëvalueerd. 
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Beeldvorming

Risico-
inventarisatie

en hulpvragen

Doelen en
afspraken

Uitvoering en
rapportage

Evaluatie

Cyclus die jaarlijks plaatsvindt

Bij het risico ‘inzicht in eigen rechten en plichten’ speelt de mate van wils-, en handelings (on)bekwaam-

heid van een cliënt een rol. Als hier sprake van is bij een cliënt, is in het ECD opgenomen wie dit van 

de cliënt overneemt. 

2.3.2.  Incidenten & calamiteiten 
 
Bij de risico-inventarisatie gaan medewerkers na welke risico’s van toepassing zijn op een cliënt.  

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

en/of voor de omgeving van de cliënt.

Incidenten
Waarom? 

Het doel van het melden van incidenten is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de zorg van 

cliënten, 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. 

Ontwikkelingen in 2020 

• De MIC aandachtsfunctionarissen van alle gebieden, een Manager zorg en een Adviseur van Cluster  

 Kwaliteit & Veiligheid zijn een aantal keer (digitaal) bij elkaar gekomen om af te stemmen wat er nodig  

 was om de landelijke MIC Commissie op te heffen en met de gebiedsgerichte MIC Commissie te starten.  

• Gebruik van Power BI als sturingsinstrument:  

 Naast de aandachtfunctionaris MIC per gebied, hebben nu ook alle teams op locatieniveau toegang tot  

 Power BI. In Power BI kunnen zij per maand en per tertaal de voortgang van de MIC meldingen inzien 

 en de voortgang met elkaar op teamniveau bespreken. 

• De Wegwijzer MIC en MIM is geactualiseerd en is zichtbaar in ons Kwaliteitshandboek.

Wens 2021

• Met de geplande implementatie van Medimo (het digitaal medicatie toedieningsregistratiesysteem)  

 in 2021, zal worden onderzocht of het mogelijk is om Medimo en Power BI aan elkaar te koppelen.  

 De incidenten m.b.t. medicatie kunnen hierdoor in een oogopslag zichtbaar zijn.  
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Calamiteiten

• In 2020 zijn er in totaal 3 calamiteiten gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

• Deze calamiteiten vonden op drie verschillende locaties plaats.  

 

Gebied Oost: 2

Type calamiteit: Seksueel ongewenste bejegening cliënten onderling & Ervaren tekort in de zorg. 

Gebied Midden:

Type calamiteit: Seksueel ongewenste bejegening cliënten.

Onafhankelijk calamiteitenonderzoek is uitgevoerd door Quasir. Onderzoeken zijn afgerond  

en aanbevelingen zijn opgevolgd.

2.3.3. Analyse onvrijwillige zorg
 
Dit is de eerste analyse onvrijwillige zorg conform de Wzd. Voorheen rapporteerden wij als organisatie 

conform de Middelen & Maatregelen vanuit de BOPZ5. 

In 2020 was er sprake van een overgangsperiode en is de onvrijwillige zorg in januari t/m juni deels 

volgens de Middelen & Maatregelen en de Wzd geregistreerd. De beschikbare data kan om deze reden 

niet vergeleken worden met de data die bij deze analyse is gebruikt. In deze analyse lichten wij toe hoe 

er in deze overgangsperiode is gewerkt de implementatie. Bij de volgende analyse zullen we nader in 

gaan op de eventuele stijgingen en dalingen.

Gebied Totaal aantal 

cliënten

Aantal cliënten bij 

wie onvrijwillige 

zorg is toegepast

Aantal cliënten bij wie onvrijwillige zorg is toegepast 

ten opzichte van aantal cliënten op wie dit niet is 

toegepast in percentages

Zuid-West 214 79 36,92%

Midden 120 29 24,16%

Oost 77 24 31,17%

Totaal 411 132

5 Zie bijlage 4 voor het digitale overzicht en de verleende 

onvrijwillige zorg conform de Wet zorg en dwang. 
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Onderstaande tabel toont per vorm van onvrijwillige zorg de verhouding van het aantal cliënten dat die 

vorm van onvrijwillige zorg heeft ontvangen, ten opzichte van het totaal aantal cliënten dat onvrijwillige 

zorg heeft ontvangen. 

Vorm van onvrijwillige zorg Subvorm Totaal aantal  

toepassingen

Aantal cliënten Verhouding 

in %

Beperken van bewegingsvrijheid - Fysieke fixatie 

- Overig 

34

12

7

6

17,6%

Insluiten - In de eigen kamer, 

verblijfsruimte,  

appartement of 

woning

- Overig 

7

12

4

6

13,2%

Onderzoek van woon-/verblijf- 

ruimte op gedrag-beïnvloedende 

middelen en gevaarlijke  

voorwerpen

1 1 1,32%

Aanbrengen van beperkingen het 

eigen leven in te richten, die tot 

gevolg hebben dat betrokkene 

iets moet doen of nalaten,  

waaronder het gebruik van  

communicatiemiddelen

Beperking gebruik 

communicatie- 

middelen

1 1 1,32%

 
Hoe hebben wij gewerkt aan de implementatie van de Wet zorg en dwang? 
• De projectstructuur voor de implementatie Wzd is opgeheven en is overgegaan in een vaste  

 structuur, namelijk de Wzd-commissie. Deze bestaat uit Managers zorg en Coördinatoren zorg uit elk  

 gebied, de Wzd-functionarissen en een Adviseur cluster Kwaliteit & Veiligheid. 

• Het beleid Wet zorg en dwang is opgesteld en kan formeel worden vastgesteld. 

• Alle Coördinatoren zorg hebben een E-learning gevolgd en zijn bekend met de basisprincipes van de  

 Wet zorg en dwang. Zij weten hoe zij het ECD moeten invullen bij het toepassen van een maatregel. 

• Bij de overleggen met de Gedragsdeskundigen van Siloah stond en staat het toepassen van  

 onvrijwillige zorg conform de Wzd regelmatig op de agenda. 

• De WZD-functionarissen hebben regelmatig overleg en intervisie m.b.t. de Wet zorg en dwang  

 binnen de hun eigen organisatie. 

• Cliënten en Cliëntvertegenwoordigers zijn op verschillende manieren geïnformeerd over de Wzd.  

 Er hebben informatiebijeenkomsten plaatsgevonden voor cliëntvertegenwoordigers en er is folder  

 materiaal gedeeld. In gebied West zijn er Webinars gevolgd.  

• Het omzetten van begeleidingsplannen en het doorlopen van het stappenplan in het ECD vraagt  

 nog aandacht. Mede als gevolg van alles wat er op de medewerkers af kwam tijdens de COVID-19  

 pandemie heeft dit vertraging opgelopen. Medewerkers zochten wel contact met de Wzd-functionar 

 is om casuïstiek te bespreken. 

In 2021 heeft de Wzd commissie als actiepunt nader te onderzoeken wat de reden is dat niet alle  

begeleidingsplannen Wzd-proof zijn. Knelpunten zullen worden verzameld en met de juiste  

betrokkenen zal er worden gezocht naar een passende oplossing. 
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Er wordt nu maandelijks een overzicht gemaakt hoeveel procent van de begeleidingsplannen Wzd-proof 

zijn ingevuld. Dit overzicht wordt door de Applicatiebeheerder maandelijks gedeeld met de Managers 

zorg en de Coördinatoren zorg om de voortgang te monitoren. In december 2020 was het resultaat 71%. 

In april 2021 was het resultaat 84%. Dit percentage laat zien dat de gewenste groei is ingezet. 

 

 
Wzd-functionaris aan het woord 

Welke (positieve) ontwikkeling is zichtbaar in de praktijk? 

Door de invoering van de Wzd wordt er creatiever nagedacht over mogelijke, minder ingrijpende 

maatregelen. 

Begeleiders en Coördinatoren zorg zijn zich na het volgen van de E-learning nog meer bewust wanneer 

er sprake is van onvrijwillige zorg. Wat eerder als een normale interventie werd gezien, wordt nu ter  

discussie gesteld. Deze ontwikkeling is bij steeds meer begeleiders zichtbaar en het gesprek hierover 

vindt plaats. 

Zien wij verschillen in de toepassing van onvrijwillige zorg tussen verschillende locaties? 

In gebied Zuid-West, met name in West hebben we cliënten met een intensieve zorg- en begeleidings- 

vraag. Hierdoor is het aantal Wzd toepassingen in dit gebied hoger dan in de andere gebieden. 

Bij de volgende analyse zullen we op basis van de beschikbare data meer aspecten uitlichten.   

Welke maatregelen zijn getroffen ter terugdringing van onvrijwillige zorg?

Externe deskundigen zijn geraadpleegd. Denk hierbij aan het Centrum voor Consultatie en Expertise 

(CCE), een Sensorische Integratie-therapeut, Fysiotherapeut en Arts Verstandelijk Gehandicapten 

(AVG). 

Evaluatie van de onvrijwillige zorg heeft plaatsgevonden tijdens teamvergaderingen en multidisciplinaire 

overleggen. Er is uitvoerig besproken wat er nodig was om de onvrijwillige zorg te voorkomen en of er 

alternatieven waren. 

Hoe is deze analyse tot stand gekomen?

De Wzd-commissie heeft gezamenlijk het digitaal overzicht onvrijwillige zorg bekeken. Elk commissielid 

heeft input geleverd wat heeft geresulteerd in deze analyse. Door de hele Wzd-commissie hier bij te 

betrekken, is de input verzameld vanuit verschillende invalshoeken. Als organisatie vinden wij het 

belangrijk om actief in verbinding te blijven met elkaar en vanuit verschillende disciplines te werken 

aan het juist toepassen van de Wzd in onze organisatie. 

De Raad van Bestuur is regelmatig op de hoogte gebracht van de voortgang van de implementatie. 

In de praktijk betekende dit dat de Raad van Bestuur actief betrokken was bij het opstellen van het  

Wzd beleid. 

De Centrale Cliëntenraad (CCR) en de Raad van Toezicht is in de achterliggende periode in grote lijnen 

meegenomen in de ontwikkelingen rondom de implementatie van de Wzd. (De CCR O.a. bij het 

aanstellen van de Wzd-functionarissen en het overzicht van locaties en accommodaties). 
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2.3.4. Klachten cliënten
 
In totaal zijn er 8 klachten binnen gekomen bij de klachtenfunctionarissen. 1 van deze klachten  

is behandeld door de Klachtencommissie. Het totaal aantal klachten in 2019 was gelijk.

Gebied Oost: 3 Gebied Zuid-West: 3 Gebied Midden: 2

Bejegening/ communicatie/ 

professioneel omgaan met  

de cliënt door begeleiders 

Cliënt is inmiddels verhuisd naar 

een andere, passende locatie. 

COVID-19

Familie ziet graag meer creatieve 

mogelijkheden voor contact tussen 

familie en cliënt in tijden van 

COVID-19.

COVID-19

Omgangsvorm in tijden 

van COVID-19.

Communicatie (vertrouwen) 

Klacht i.v.m. seksueel over-

schrijdend gedrag van mede-

cliënt. 

Eerder vermeld calamiteiten-

onderzoek betreft deze casus. 

Organisatie (medicatie)

Medicatie is voorgeschreven door 

een natuurarts en hierdoor niet 

op de medicatielijst en dan niet 

gegeven mag worden. Wettelijk 

vertegenwoordiger wil dat dit wel 

wordt gegeven. (behandeld door de 

Klachtencommissie)

Organisatie (veiligheid) 

Vraag wat er wordt gedaan 

om voor dochter maximale 

veiligheid te bieden ter 

bescherming van grens-

overschrijdend (seksueel) 

gedrag van medebewoner. 

Organisatie (dagbesteding)

Dagbesteding lijkt meer een 

bedrijf. Cliënt ondervindt druk 

om te presteren binnen een 

bepaalde tijd.

Organisatie (veiligheid) 

Ouders verwachten meer 

zorg- en begeleiding voor cliënt dan 

zij ontvangt. Zij maken zich zorgen 

over de veiligheid van de cliënt. 

Alle klachten zijn inmiddels afgehandeld. Vervolgacties zijn opgepakt door betrokkenen. 

Professionalisering medewerkers
Het achterliggende jaar is er een E-learning ontwikkeld voor de medewerkers van Siloah. Het is de 

bedoeling dat alle Coördinatoren zorg deze E-learning gaan volgen, zodat zij op de hoogte zijn van 

wat zij kunnen doen bij een klacht en met wie men contact op kan nemen bij vragen. Ook een stukje 

preventie is hierin meegenomen.

Kwaliteit klachtenfunctionarissen borgen 
In 2020 hebben alle drie de klachtenfunctionarissen zich geregistreerd als erkend klachtenfunctionaris 

via Registerplein. 
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2.3.5. Zorginhoudelijke indicatoren (AO-IC)  
in het ECD Pluriform (Adapcare)
 
De uitkomsten van de zorginhoudelijke indicatoren zijn door de medewerkers realtime op een 

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

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 2019. 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. 

Met uitzondering van de indicatoren 3a, 4a, 5b en 6 behoren de percentages nabij de 100% te scoren. 

Het beoordelen van verplichte risico’s blijven medewerkers lastig vinden. Middels een scholing 

methodisch werken moet dit herhaaldelijk onderwerp van gesprek blijven. 

Indicator
Gebied 

Oost

Gebied 

Midden

Gebied 

West

Gebied 

Zuid

1a
Is er een ondertekend zorgplan geüpload wat 

minder dan een jaar oud is?
78 (80) 77 (84) 75 (85) 97 (88)

1b
Is er in de afgelopen 12 maanden een 

begeleidingsplan geëvalueerd?
84 (83) 85 (86) 85 (85) 95 (91)

1c Zijn er risico’s ingevuld? 76 (71) 64 (73) 76 (74) 84 (84)
1d Zijn alle verplichte risico’s beoordeeld? 85 (65) 85 (66)  90 (70) 99 (79)

2a

Zijn de afspraken en verantwoordelijkheden 

voor medicatie waarvoor de instelling 

verantwoordelijk is beschreven in het 

begeleidingsplan?

89 (94) 90 (100) 95 (96) 99 (98)

2b

Hebben er in de afgelopen 12 maanden 

incidenten plaatsgevonden rond de medicatie, 

waarvoor de instelling verantwoordelijk is?

41 (40) 28 (38) 40 (49) 39 (48)

3a
Is er een afzonderingsmaatregel beschreven in 

het begeleidingsplan?
100 (0) 0 (0) 0 (3) 0 (0)

3b
Zijn er alternatieven besproken voor 

afzondering?
100 (n.v.t.) 100 (n.v.t.) 100 (100) 100 (n.v.t.)

3c
Is het effect van afzonderingsmaatregel 

geëvalueerd? 
100 (n.v.t.) 100 (n.v.t.) 100 (100) 100 (n.v.t.)

4a
Is er in het afgelopen jaar sprake geweest 

van fixatie?
0 (1,7) 0 (1) 1 (6) 0 (0)

4b Zijn er alternatieven besproken voor fixatie? 100 (100) 100 (100) 100 (100) 100 (100)

4c
Is het effect van de fixatiemaatregel 

geëvalueerd? 
100 (100) 100 (99) 99 (99) 100 (100)

5a
Is er in het afgelopen jaar sprake geweest 

van gedwongen toediening van medicatie?
0 (0) 1 (0) 0 (1) 0 (0)

5b
Zijn er alternatieven besproken voor 

gedwongen medicatie?
100 (n.v.t.) 100 (n.v.t.) 100 (100) 100 (n.v.t.)

5c
Is het effect van de gedwongen medicatie 

geëvalueerd? 
100 (n.v.t.) 99 (n.v.t.) 100 (100) 100 (n.v.t.)
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6
Was er in de afgelopen 12 maanden sprake 

van incidenten op het gebied van agressie?
30 (24) 20 (42) 23 (36) 14 (27)

7
Poetst de cliënt dagelijks zijn/haar tanden 

(met of zonder hulp)?
88 (96) 87 (100) 96 (99) 99 (98)

8
Zijn er afspraken gemaakt over gezonde 

leefgewoonten?
91 (96) 88 (97) 96 (95) 100 (98)

9 Heeft de cliënt een ECD cliëntportaal account? 6 (5) 14 (6) 9 (7) 11 (12)

10
Is voor deze cliënt een of meerdere 

mantelzorgaccounts aanwezig?
75 (73) 62 (62) 76 (74) 69 (64)

Wet zorg en dwang (nieuw)

11
Is alle onvrijwillige zorg akkoord? 

(Wzd-functionaris)
74 83 68 98

12
Is alle onvrijwillige zorg akkoord? 

(Zorgverantwoordelijke)
100 100 100 98

13 Zijn alle acties beoordeeld conform de Wzd? 84 80 91 87 

3. Werken aan cliënttevredenheid (Bouwsteen 2)

3.1 Organisatiedoel uit het Jaarplan 2020

3.1.1. Doorontwikkeling Begeleiden met Perspectief. Pijler: Ken de cliënt

Op verschillende manieren zetten wij ons in om de tevredenheid van onze cliënten te meten. Wij vragen 

de cliënt(vertegenwoordigers) hun waarderingen op Zorgkaart Nederland te delen. Hiernaast wordt er 

om het jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd conform een geaccrediteerd instrument uit 

de instrumenten Waaier die is opgesteld door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Zorgkaart Nederland
Op Zorgkaart Nederland is het gemiddeld cijfer in 2020 een 8,6 op basis van 24 waarderingen. In 2019 

was dit 8,0 met 50 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.

Wij zijn dankbaar dat onze inzet met dit mooie cijfer is gewaardeerd. 

Indruk van de waarderingen

De Molenhoek in Rijssen, juni 2020 
Er wordt goed gekeken wat het beste is voor 

de cliënt en de ouders worden ook goed 

begeleid en op de hoogte gehouden van alle 

ontwikkelingen.
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De Burcht in Rijssen, juni 2020
De organisatie is de laatste tijd verbeterd  

in het contact.

Eersteling in Moerkapelle, juni 2020
Ik ben zeer tevreden over de zorg die geboden 

wordt in de Eersteling. Zeker in deze coronatijd 

hebben ze ons heel goed begeleid en alles gedaan 

om te verzachten dat we geen bezoek mochten 

krijgen en niet naar huis mochten. Alle lof!

Tharah, in Barneveld, juni 2020
De coronatijd is een moeilijke tijd geweest voor 

de bewoners, de begeleiders en de familie en 

vrienden. Diverse malen per week werden we 

van de gang van zaken op de hoogte gehouden. 

Er was regelmatig afleiding voor de bewoners. 

Gelukkig is er geen uitbraak van corona geweest. 

Daar zijn we erg dankbaar voor.

De Akker in Bodegraven, juli 2020
Onze dochter heeft hier echt een hele fijne 

plek gevonden. Zij gaat heel graag naar 

de dagbesteding en gaat graag logeren. 

De communicatie met de begeleiders is goed. 

Natuurlijk is er wel eens wat. Maar er kan altijd 

over gepraat worden. De lijntjes zijn kort en dat is 

super fijn. Ze denken met ons mee en ze denken 

in mogelijkheden en oplossingen. 
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Vooruitblik cliënttevredenheidsonderzoek 2021 en toekomst
In 2019 is het cliënttevredenheidsonderzoek (hierna CTO) uitgevoerd  

met de Buntinx-methode, Quality Qube. 

Al langere tijd hebben willen we als organisatie de wijze waarop we het CTO hebben uitgevoerd herzien 

en de wensen die we hebben meenemen in een vernieuwde opzet. Begin 2021 wordt er een Plan van 

Aanpak opgesteld voor het CTO in 2021 en daarna.  

Uitgangspunten zijn:    

1. We willen zoveel mogelijk cliënten betrekken bij het onderzoek. 

2. We willen op korte termijn weten wat de cliënttevredenheid is om te kunnen bijsturen 

 (Kort cyclisch meten).

3. We willen op locatie en teamniveau informatie hebben, om op dit niveau te kunnen bijsturen.

4. We willen vaker dan 1 keer per 2 jaar informatie hebben. Het onderzoek staat nu nog te los van  

 de dagelijkse werkelijkheid. 

5. Het meten moet bij voorkeur zijn ingebouwd in ons werkproces (de zorgplanbespreking) en worden  

 vastgelegd in het ECD. Dit betekent minimaal 1 keer per jaar.

6. De CCR hecht er waarde aan om de interviews af te nemen bij de drie groepen, namelijk cliënt,  

 cliëntvertegenwoordiger en medewerkers. Bij BWZ Veenendaal dient dit ook te gebeuren, waar dit in  

 2019 niet het geval was. 

 

 

Naar verwachting zal in 2021 de vernieuwde opzet al (deels) worden uitgevoerd. 

Ervaring cliëntvertegenwoordiger en cliënten tijdens de COVID-19 pandemie 
In verbinding blijven met onze cliënten en zijn of haar netwerk vroeg om creativiteit en zorgvuldigheid 

tijdens de COVID-19 pandemie. Onze medewerkers hebben zich op verschillende manieren ingezet om 

deze verbinding te houden. We hebben we een aantal cliënten en cliëntvertegenwoordigers gevraagd 

hoe zij de begeleiding hebben ervaren tijdens de COVID-19 pandemie. In deze paragraaf, en deels bij 

dilemma 2, zijn hun bevindingen weergegeven. 

Mevrouw van der Elst, moeder van Jeanne
Bij welke locatie verblijft de persoon van wie 

u cliëntvertegenwoordiger bent? 

Mijn dochter Jeanne woont begeleid zelfstandig 

in de Zesling in Moerkapelle.

Hoe heeft u de begeleiding ervaren tijdens 

de coronaperiode?

Over het algemeen ben ik tevreden over 

de manier waarop Jeanne is begeleid in 

de coronaperiode. Er is duidelijk uitgelegd wat 

er speelde en wat de regels zijn waaraan zij zich 

moest houden. 
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Wat waardeerde u in de manier waarop de begeleiders om gingen met de situatie? 

Wat vond u lastig en was dit bespreekbaar?

Het meest waardeer ik de grote inzet van de begeleiders om er echt te zijn voor alle cliënten. 

Dit deden zij door het gezellig te maken tijdens o.a. de feestdagen waarop mijn dochter anders thuis 

zou zijn. Ook was er aandacht voor haar op momenten dat ze het moeilijk had omdat ze niet naar huis 

kon komen. De eerste keer dat Jeanne in quarantaine moest was echt moeilijk voor haar. Zij werd op 

de eerste avond door de leiding vergeten waardoor ze geen aandacht kreeg en er ook geen bakje 

thee bij haar werd gebracht. Dan voel je je als ouders echt machteloos en op afstand. Dit is met de 

betreffende leiding besproken en afgerond en naar Jeanne toe helemaal goed gemaakt.

Bewoner 1, Woonlocatie in Rijssen
Hoe heb je de zorg en begeleiding ervaren in 

de coronaperiode? 

Toen er echt corona was zag ik de 
begeleiding hard werken. Ik nam het 
petje er voor af. De Heere gaf deze kracht 
aan iedereen om het vol te houden.  

Wat vond je lastig tijdens deze periode en hoe 

heeft de begeleiding je hierin geholpen?

Lastig was dat je erg weinig weg kon. Ik voelde 

me best alleen. Gelukkig mocht ik wel werken. 

De begeleiding heeft me al die tijd goed geholpen 

ook al duurde het soms lang voordat ze tijd voor 

mij hadden. 

Bewoner 2, Woonlocatie in Rijssen 
Het was zo gezellig om op wonen te werken, wel fijn. Quarantine, o heel verschrikkelijk dat je niet naar 

buiten kon en mocht. En niet naar papa en mama, o was zo akelig. Hoop niet weer mee te maken. 

Bewoner 3, Woonlocatie in Bodegraven 
Hoe heb je de zorg en begeleiding ervaren in  

de coronaperiode? 

Ik vond de begeleiding vriendelijk. 

Wat vond je lastig tijdens deze periode en hoe heeft 

de begeleiding je hierin geholpen?

Ik vond het lastig vond ik de vrijwilligers niet kon zien. 

Jullie konden hier niet veel aan konden doen als 

groepsleiding. 
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4. Zelfreflectie in de teams (Bouwsteen 3)

4.1 Organisatiedoel uit het Jaarplan 2020

4.1.1. Doorontwikkeling Begeleiden met Perspectief. 
Pijlers: Ken jezelf en Ken de ander

Dit jaar heeft er geen Medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. 

In 2021 staat dit weer gepland. 

Aangezien we ons in een ontwikkelfase begeven wat betreft Begeleiden met Perspectief, en elk gebied 

op zijn eigen wijze aan de doorontwikkeling heeft gewerkt, is per gebied een overzicht gegeven van 

de status quo. 

Gebied Zuid

Ontwikkelingen

1. Begeleiden met Perspectief bestaat volgens ons uit een zorgvisie en een organisatievisie.  

De zorgvisie zoals deze is weergegeven in bijlage 3 van dit Kwaliteitsrapport en de organisatievisie 

zoals we deze in het strategisch plan bedoelen. Hoe wij o.a. aan de zorgvisie hebben gewerkt,  

is beschreven bij ontwikkeling, punt 3.

2. Als Teamcoach merk ik in de gesprekken met medewerkers binnen het gebied, onderling als Team-

coaches en met de Opleidingsadviseurs gebiedsoverstijgend, dat we op zoek zijn wat een organisatie 

breed gedragen doel (SMART geformuleerd) en visie op Begeleiden met Perspectief. 

3. In het gebied zie ik dat de teams praktisch aan de slag zijn gegaan met teamreflectie, gericht op  

de zorgvisie. Instrumenten als de IJsberg zijn gebruikt om te reflecteren op het eigen handelen.  

Concreet is er gekeken naar de invloed van het gedrag van de individuele begeleider op een cliënt. 

De basis van dit groeiproces is zeker gelegd. Dit vraagt nog verdere verdieping. Met name het  

faciliteren van tijd voor dit soort moment is essentieel, wat mede als gevolg van COVID-19 niet  

de aandacht heeft gekregen die wenselijk was. Maandelijkse teamcoaching is in deze fase van belang. 

Gebied West

Ontwikkelingen

1. De Team Ontwikkel Meter (TOM) is verder ontwikkeld. Er is een format opgesteld die op teamniveau 

intensief wordt gebruikt. De drie pijlers van BmP zijn hier in verwerkt. De zorg- en organisatievisie,  

van Begeleiden met Perspectief, zoals we dit steeds meer noemen, zijn op deze manier met elkaar 

verbonden. 

2. Een aantal teams heeft samen met de Gedragsdeskundige en de Teamcoach een woningprofiel 

opgesteld op basis van de hulpvraag van de cliënt. Vervolgens is er een teamprofiel opgesteld.  

Door de dialoog met elkaar aan te gaan hebben de teams helder welke kennis en expertise nodig is 

en wat er (eventueel middels bijscholing) moet worden aangevuld om hier in te voorzien. Dit voor-

beeld laat zien dat het team de behoefte- en hulpvraag van de cliënt centraal stelt in plaats dat zij  

genoegen nemen met ‘zo doen we het altijd al’. Deze reflectieve houding vraagt inspanning maar 

levert voor de cliënt het maximale resultaat op en voor ons als individuele professional en als team 

maakt dit het werk uitdagend, aldus een Coördinator zorg. 

3. Er wordt vaker en bewuster een CCE- of Meerzorgtraject6 ingezet.

6 Zie paragraaf 2.1.1
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Een ander team constateerde dat zij als team aan ontwikkeldoelen willen werken, maar dat  

de ervaring leert dat de focus op deze doelen afzwakt in de loop van de tijd. Om de haalbaarheid op 

succes te vergroten besloten zij de ontwikkeldoelen op een tegel te schrijven. Oftewel, de gouden 

regel. Zij hebben dit op een tegeltje geschreven en opgehangen in een ruimte waar zij allemaal 

kwamen. Voor hen was dit succesvol. De gouden regel luidt: Ken jezelf en Ken de ander. 
Discussies? Zie elkaar door de bril van liefde.

Gebied Midden

Ontwikkelingen

1. Het gedachtegoed BmP is opgefrist en de pijlers Ken jezelf en Ken de ander werden uitgediept aan 

de hand van de Kernkwadranten van Ofman. 

2. Twee onderzoekers van het CCE7 zijn uitgenodigd naar aanleiding van het verschijnen van hun 

boek: ‘Bewegen bij probleemgedrag’. Het team werd gevraagd naar hun grootste moeite en van 

daaruit werd er een probleemstelling geformuleerd. Vervolgens zijn er actiepunten geformuleerd die 

zouden kunnen leiden naar oplossingen en minder ervaren druk door het team. Gezamenlijk heeft 

het team praktische acties geformuleerd. De acties zijn in de teamvergaderingen erna een aantal 

keren geëvalueerd of bijgesteld.

3. Intervisiesessies hebben plaatsgevonden waar het samen delen van ervaringen en bespreken van 

verschillende stijlen van communicatie zorgde voor meer onderling begrip en samenbinding.

4. De vergaderstructuur bij een aantal teams is gewijzigd. Bij elk teamoverleg wordt er nu een  

bewoner uitgebreid besproken aan de hand van een methodiek. Deze bespreking wordt begeleidt 

door de Gedragsdeskundige en Teamcoach. De Gedragsdeskundige gaat in op het gedrag en  

begeleidingsadviezen voor de bewoner. De Teamcoach staat stil bij het mogelijke effect van het  

gedrag van de bewoner op het team of individuele medewerker.  

5. Verschillende teamrollen zijn besproken. Door dit te doen werden de onderlinge verschillen en 

verwachtingen uitgesproken. Dit leidde tot een open teamgesprek waarin men elkaar beter leerde 

kennen en er een wisseling in taken heeft plaatsgevonden. 

6. N.a.v. de verhuizing van de Bijenberg naar Tharah 1 is de behoeftecirkel (onderdeel van Triple-C 

methode) ingevuld, gericht op de cliënten en op het team zelf. Verhuizen betekent een verandering 

voor zowel onze cliënten als het team.

7. Bij een casus waarin een cliënt moeilijk verstaanbaar gedrag vertoonde heeft de Teamcoach 

basisprincipes uit de Transactionele Analyse toegepast, namelijk ik ben oké, jij bent oké. Begeleiders 

wisselden op respectvolle wijze van gedachten en er zijn veel ervaringen gedeeld.

Teamcoach Anja aan het woord 
Een nauwe samenwerking tussen Manager Zorg, Gedragsdeskundige en Teamcoach geeft Begeleiden 

met Perspectief vleugels. Gezamenlijk kan er invulling gegeven worden aan de 3 pijlers van dit 

gedachtegoed, ieder vanuit de eigen rol. Tijdens maandelijkse driehoeksoverleggen tussen Manager 

zorg, Gedragsdeskundige en Teamcoach bespreken we de voortgang van de teams en welke thema’s 

aandacht vragen. Vanuit de driehoek worden de lijnen uitgezet en ieder geeft hier invulling aan vanuit 

zijn eigen rol.  

7 CCE: Centrum voor Consultatie en Expertise.
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Pilot

Er is een pilot Coördinator zorg-leertraject gestart in gebied Midden. Er doen zeven Coördinatoren zorg 

mee van verschillende locaties. Bij de start is geïnventariseerd wat iedereen wil leren gedurende dit 

1-jarige traject. De thema’s die worden behandeld worden vraaggericht, vanuit de Coördinatoren zorg 

bepaald. 

Voorbeelden van thema’s die aan de orde zijn geweest:  

• Hoe komt het dat we zo druk zijn met onze eigen plek?

• Hoe komt het dat er zoveel mensen onzeker zijn?  

 

 

Gebied Oost

Ontwikkelingen

1. In de acht teams bij de Burcht is een 0-meting uitgevoerd aan de hand van de 5 fasen van Tuckman. 

Op een later moment is bij een van deze teams een vergelijkbare sessie gedaan. Het team gaf aan op 

meerdere punten vooruit te zijn gegaan en heeft zichzelf nieuwe doelen gesteld.

2. In het kader van het veranderplan is besloten om de Coördinatoren zorg te trainen, om zo de groep 

Coördinatoren zorg steviger te maken, de gedachte van BmP voor hen helder te krijgen en zo een 

olievlekwerking te laten ontstaan.

3. Maandelijks is er een training voor de Coördinatoren zorg , waarbij met name de Transactionele 

Analyse wordt ingezet om ‘jezelf’ en ‘de ander’ beter te leren kennen. De opzet van de training is  

de combinatie van een stuk theorie en het bespreken van casuïstiek die relevant is. 

4. Thema’s voor 2021:

1. Communicatie: iedereen komt met een casus van een (lastig) gesprek

2. Communicatie: grenzen aangeven. Actie-gevoel statement. Overtuigen. 

3. Weerstand in je team

4. Waarden in je werk: vanuit welke waarden werk jij? Hoe zit dat bij een meningsverschil?

5. Kernkwaliteiten/Valkuilen (Kernkwadranten van Ofman) 

6. Communicatiestijlen (o.a. DISC) 

7. Script (drivers en stoppers) Wat drijft jou in je werk? Wat houd je tegen? 

8. Weerbaarheid

9. Begeleiden met Perspectief en Cozo-schap (Coordinator Zorg-schap) 

5. Naast de training voor de Coördinatoren zorg zijn er teamsessies en teamvergaderingen,  

waarbij BmP een vaste plek heeft gekregen.

6. We zijn met de Gedragsdeskundigen gestart om de drie pijlers van BmP in de teams onder de 

aandacht te brengen. Daarnaast roepen we de teams gezamenlijk op om alle cliënten te bespreken 

aan de hand van de behoefte Cirkel of de IJsberg, waarbij maandelijks een cliënt op de agenda staat. 

Omdat de cliënten na de bespreking elke vergadering geëvalueerd worden, ontstaat er een cyclus. 

Teamcoach Arjan aan het woord
Voor mij als coach zijn de bijeenkomsten met de teams belangrijk omdat ik ze gebruik als thermometer. 

De korte lijnen helpen mij om goed zicht te hebben op de ontwikkelingen in de teams, snel aanwezig te 

kunnen zijn bij problemen die ontstaan en de Coördinatoren zorg te kunnen helpen bij dilemma’s die 

ze tegenkomen.

Los van de sessies in de teams voer ik individuele gesprekken met collega’s die op de een of andere 

manier vastlopen.  
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?

Conclusie 
In elk gebied is er door de Managers zorg, Teamcoach en de teams gezamenlijk invulling gegeven aan 

de doorontwikkeling van Begeleiden met Perspectief. De uitwerking hiervan verschilt per gebied.  

1. Begeleiden met Perspectief wordt door een deel van de collega’s gezien als enerzijds een BmP  

 zorgvisie en anderzijds een BmP organisatievisie. Onder de zorgvisie wordt een methodisch  

 gedachtegoed verstaan, waar verschillende methodieken onderdeel van uitmaken8.  

 De organisatievisie wordt o.a. geduid zoals dit in het strategisch plan is beschreven, namelijk  

 ‘Perspectief door verbinding’, en zoals dit als organisatiedoel is opgenomen in het Jaarplan 2020,   

 namelijk ‘Attitude van samen leren en ontwikkelen’; 

2. In alle gebieden werken de Teamcoach, Gedragsdeskundige, Manager zorg en de teams met elkaar  

 samen, en geeft ieder van uit zijn eigen rol invulling aan het samen leren en ontwikkelen.

3. Gebiedsoverstijgend is er behoefte aan het delen van de huidige ontwikkelingen en op basis hiervan  

 te komen tot een organisatie breed gedragen concretisering van de BmP visie. Mede als gevolg van  

 COVID-19 heeft dit in 2020 nog niet plaatsgevonden. Dit actiepunt staat geagendeerd in 2021.  

 Teamcoaches benadrukken het belang van dit actiepunt. 

4. Alleen gebied West werkt met een uitgewerkte versie van de Team Ontwikkel Meter (TOM).  

 De andere Teamcoaches hebben dit instrument losgelaten en hebben middels verschillende  

 coachingstools BmP vertaald naar de dagelijkse praktijk.   

 

 

4.2 Dilemma

Hieronder beschrijven we het derde dilemma die we tegen zijn gekomen tijdens de COVID-19 pandemie 

en hoe zijn we hier mee om zijn gegaan.

4.2.1. Dilemma 3: (Maximaal) beroep op beschikbaarheid,  
alertheid en souplesse van medewerkers

Om de zorg en begeleiding te continueren binnen de gestelde maatregelen werd er veel van  

de medewerkers gevraagd. 

 

 

Indruk van de vragen en gedachten die er speelden:  

• Hoe krijgen wij onze roosters rond op het moment dat cliënten meer een-op-een begeleiding nodig  

 hebben of er zieke collega’s zijn?

• Hoe passen we zelf zowel werk als privé de hygiëne maatregelen zo goed mogelijk toe zodat we  

 de kans op besmetting maximaal mogelijk verkleinen? 

• Wat als ik een cliënt en of hele groep besmet? Ik voel mij hier verantwoordelijk voor omdat onze   

 cliënten kwetsbaar zijn. Deze voorzichtigheid belemmert mij in de externe afspraken die ik in mijn   

 privé tijd heb.  

8 Zie bijlage 3
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Gebied Oost, Coördinatoren zorg, Locatie Rijssen 
Ik weet nog precies wat ik aan het doen was. Ik stond thuis eten te koken toen onze Manager zorg mij 

opbelde met de vraag of ik direct wilde komen. De dagbestedingslocaties moesten sluiten volgens 

de geldende coronamaatregelen. Voor ons betekende dit een enorme aanpassing aan de dagelijks 

structuur van het werk. Dit terwijl structuur juist zo belangrijk is voor onze doelgroep. We moesten een 

plan maken en dit deden we ook. 

Mijn collega’s en ik zelf vonden het een enorm zware periode. We waren bang dat cliënten besmet 

zouden raken met het virus, met alle gevolgen van dien.

Er ontstond een intensieve samenwerking onderling, binnen het eigen team en tussen de teams op 

de locatie. Ik zou het willen omschrijven als een gevoel van samenhorigheid. Iedereen zat in dezelfde 

crisis. De collega’s van wonen en dagbesteding werkten nauw met elkaar samen waardoor er 

uitwisseling van kennis over de cliënt plaatsvond. Het werd ook meer duidelijk wie welke kwaliteiten 

of expertise had. Ik vind dit een positieve ontwikkeling van deze periode waar we zeker lessen uit gaan 

meenemen. 

Er waren perioden dat we weinig collega’s konden inzetten omdat een half team ziek was. Het was 

bijzonder om te zien dat sommige cliënten hier goed mee om gingen en begrip voor de situatie 

hadden. Het was dagelijks een spanningsveld, namelijk het volgen van de maatregelen en het bieden 

van de zorg die de cliënt op dat moment nodig heeft. We hebben herhaaldelijk als team naar elkaar 

uitgesproken dat het welzijn en de gezondheid van de cliënt altijd voorop staat. 

Een positieve ontwikkeling, als gevolg van COVID-19, is we dat we als team door beeldbellen makkelijker 

individueel of in teamverband afstemmen. Dit scheelt reistijd. Deze tijd kunnen we weer inzetten voor 

de begeleiding van onze cliënten. 

Gebied Oost, Manager zorg, Locatie Rijssen 
Niks was teveel voor onze medewerkers. We vroegen veel van hen. Wat ik waardeer en ik ook trots 

op ben, is de enorme veerkracht die medewerkers hebben getoond. We konden geen beroep doen 

op onze vrijwilligers, er waren medewerkers ziek maar toch stonden zij elke dag klaar om onze 

cliënten de zorg en begeleiding te bieden die zij nodig hadden. Ik zag in deze periode regelmatig 

medewerkers zoeken naar een balans in wat de cliënt nodig heeft en wat mogelijk was met de 

middelen die we hadden. 

Zeker na deze periode zullen we met elkaar gaan nadenken hoe we er voor zorgen dat medewerkers 

het vol blijven houden. Oftewel een gezonde balans tussen draagkracht en draaglast. Het gesprek met 

elkaar blijven voeren over wat je zelf nodig hebt en als collega scherp hebben wat de ander nodig heeft 

vinden we belangrijk. Samen met de Teamcoach en de teams maken we hier een plan voor. 
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Gebied West, Teamcoach
Er kwam veel op het team en de individuele medewerker af. Het managen van een gezin thuis, de druk 

om het rooster, ondanks zieke collega’s en intensieve zorg voor cliënten ten gevolge van COVID-19 

rond te krijgen, waren terugkerende gespreksonderwerpen. Ik zag dat medewerkers zichzelf 

wegcijferden. Het motto was: We hebben de bril van liefde op en geven de beste zorg 
aan onze cliënten. Als Teamcoach heb ik ondersteund waar nodig was middels individuele 

gesprekken of digitaal in teamverband. 

Medewerkers ervaarden en ervaren een spanningsveld. Enerzijds willen zij werken, wat zij vooral zien 

door het bieden van rechtstreekse zorg en aandacht voor de cliënt tijdens een dienst. Anderzijds willen 

zij tijd vrij maken om te reflecteren op hun handelen en hun eigen expertise verder ontwikkelen. 

Hier een balans in vinden was voor de COVID-19 pandemie al lastig, maar kwam in deze periode nog 

meer onder druk te staan. Wat deze crisis o.a. heeft opgeleverd is dat onderlinge spanningen tussen 

collega’s vaker werden uitgesproken. Waar eerder sociaal wenselijk gedrag werd vertoond, hielp de 

crisis situatie sommige collega’s om te benoemen wat zij lastig vonden en juist op dit moment van 

elkaar nodig hadden. 

Gebied Zuid, Teamcoach
Door medewerkers werd stress ervaren, o.a. omdat ze bang waren eventuele besmetting mee te 

nemen van huis naar de locatie of dat zij het rooster niet rond zouden krijgen. Ook moesten 

medewerkers wennen aan online vergaderen. Het nadeel van deze manier van vergaderen was 

dat medewerkers zich minder makkelijk open opstelde. Hierdoor was het uitspreken van onderlinge 

spanningen in groter teamverband lastiger. Als collega’s samenwerkten tijdens een dienst was dit wel 

mogelijk, maar was tijd nemen om samen te reflecteren er nauwelijks door de drukte. 

Gebied Midden, Teamcoach 
Toen Corona uitbrak gingen de locaties op slot. Alle georganiseerde momenten rondom team-

ontwikkeling en teamoverleg lag stil, buiten de dagelijkse afstemming om. Na ongeveer twee maanden 

kwam alles weer langzaam (digitaal) op gang. Microsoft Teams werd ontdekt en het eerste gezamen-

lijke digitale contact bestond veelal uit een eerste bijpraatmoment om te delen hoe iedereen deze 

plotselinge verandering ervaarde. 

Bij de teams van Tharah, locatie 1 werd er gebruik gemaakt van een stoplicht. Hoe zit je er nu bij? 

Is het rood, oranje of groen? Teamleden deelden openhartig hoe zij deze periode ervaren. Schrik, 

onzekerheid, mededogen met bewoners maar ook veel rust op de locatie omdat veel afspraken 

vervielen. Dit hielp bij het onder woorden brengen en het delen van alles wat er op de teamleden af 

kwam. 

Tijdens de COVID-19 pandemie kreeg een team van een woonlocatie veel nieuwe collega’s vanuit team 

dagbesteding. In de aanloop hier naartoe was er binnen het team veel onrust over deze verandering. 

Zij hadden vragen aan de Manager zorg. In een teamgesprek, samen met de Manager zorg, heeft de 

Teamcoach de Dramadriehoek (Onderdeel van de Transactionele Analyse) levend behandeld. Dit zag 

er als volgt uit: 
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Iedereen ging op een positie staan wat vertaalde hoe zij zich voelde op dat moment en hoe zij 

communiceerde, namelijk: Slachtoffer/Aanklager/Redder. Eerst heeft iedereen benoemd wat 

de verandering en het missen van duidelijkheid in deze situatie met haar deed. Daarna heb ik 

de Winnaarsdriehoek over de Dramadriehoek gelegd. Vanuit welke helpende positie kun je nu je 

vragen stellen? Op deze manier kwam het gesprek tussen het team en de manager op gang en 

hebben we met elkaar gezocht naar een manier die voor iedereen werkbaar was. 

En ander team het n.a.v. deze situatie met de Teamcoach nagedacht wat een veilig team is. 

Heel concreet werd afgesproken elke avond een kwartiertje gezamenlijke tijd in te plannen om te delen 

hoe je je dienst op dat moment ervaarde. Dit geplande moment van delen is helpend geweest om open  

te zijn/worden in hoe iedereen het werk ervaart, ervaringen te delen en elkaar beter te leren kennen.  

Conclusie Dilemma 3: Wat heeft het ons gebracht? 
1. Teams binnen het gebied hebben elkaar beter leren kennen. Er is meer zicht gekomen op  

 de aanwezige kwaliteiten/ expertise van de teamleden binnen het gebied.  

2. Er is meer samenwerking tussen collega’s van wonen en dagbesteding9. 

3. Beeldbellen wordt als positieve ontwikkeling gezien om individueel of in teamverband af te stemmen10.

4. Er is erkenning voor het feit dat de verhouding tussen draagkracht en draaglast op dit moment in  

 disbalans is bij verschillende teamleden. Managers zorg, Teamcoaches en teams stellen een plan op  

 om hier weer balans in te krijgen. 

5. Medewerkers ervaren een spanningsveld: Rechtstreekse zorg en aandacht voor de cliënt tijdens een  

 dienst of tijd vrij maken om te reflecteren op het handelen met het team.

6. Medewerkers erv(a)ar(d)en om verschillende redenen stress. Veel voorkomende oorzaken:  

 rondkrijgen van het rooster, (meenemen van) besmettingen binnen de locatie. 

7. Door drukte is er weinig tijd om met elkaar te reflecteren. Noodzaak wordt wel gezien. 

8. Onrust en onveiligheid binnen teams zijn met behulp van de Teamcoach en Manager zorg besproken  

 en hebben geleid tot meer verbinding onderling. 

9 Sluit aan bij Conclusie Dilemma 1, punt 1.

10 Sluit aan bij Conclusie Dilemma 2, punt 1.
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5. Opvolging (Verbeter)acties voor 2020

Bouwsteen 1: Zorgproces rondom de individuele cliënt

Verbeteracties in 2019 Stand van zaken in 2020

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. 

Door COVID-19 hebben de Teamcoach, 

Manager zorg en de teams in 2020 vooral  

gefocust op de doorontwikkeling in hun eigen  

gebied. De Gedragsdeskundigen zijn met de 

teams aan de slag geweest met het actief 

toepassen van de methoden, passend bij BmP11. 

De focus lag op het aansluiten bij de individuele 

behoefte van de cliënt. Gedragsdeskundigen 

zeggen een ontwikkeling te zien in het effectief 

toepassen van deze methoden. 

De Teamcoaches hebben gefocust op de 

teamontwikkeling, wat te lezen in is Bouwsteen 

3. Het is de wens van de Teamcoaches om in 

2021 de focus te leggen op het delen van 

opgedane inzichten op organisatie niveau, 

om zo te komen tot een verdere concretisering 

van het BmP gedachtegoed. 

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.

Coördinatoren zorg zetten zich in dit streefdoel 

te halen. In 2021 zal worden onderzocht wat de 

mogelijkheden zijn om de begeleidingsplannen 

te voorzien van een digitale ondertekening. 

Verwachting is dat dit het proces positief zal 

beïnvloeden. Is belegd bij Cluster Kwaliteit 

& Veiligheid. 

Aandachtspunten 2019 Stand van zaken in 2020

1 De kwaliteit van de zorg blijven waarborgen 

door het faciliteren van (minimale) scholing 

over Begeleiden met Perspectief binnen de 

organisatie.

Zie stand van zaken Verbeteractie 1.

2 In het Kwaliteitsrapport 2020 concreet benoemen 

welke resultaten de ontwikkeling van een visie 

op zorg en vastgoed heeft opgeleverd.

Zie paragraaf 2.1.5.

 

11 Zie bijlage 3.
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Bouwsteen 2: Werken aan cliënttevredenheid 

Verbeteracties in 2019 Stand van zaken in 2020

1 Zorgkaart Nederland beter en actiever  

benutten: het reacties geven stimuleren  

en aantoonbaar met elkaar in gesprek gaan 

over de inhoud.

Het gebruik van Zorgkaart NL wordt nog steeds 

gestimuleerd. Door COVID-19 is hier minder 

expliciet aandacht aan besteed. In het Plan van 

Aanpak CTO 2021 is dit meegenomen.  

2 De cliëntenraad gaat centraal en op lokaal 

niveau in gesprek met cliënten en cliëntver-

tegenwoordigers om te inventariseren op welke 

wijze zij hun zichtbaarheid kunnen vergroten.

Is in ontwikkeling.

Bouwsteen 3: Zelfreflectie in de teams 

Verbeteracties in 2019 Stand van zaken in 2020

1 Aandacht voor teamontwikkeling, gericht op 

samenwerking. 

Op verschillende manieren is hier actief aan 

gewerkt, zowel op individueel niveau als 

medewerker (Pijler: Ken jezelf) als op team 

niveau (Pijler: Ken de ander). De Teamcoach, 

Manager zorg en medewerkers hebben per 

gebied een plan gemaakt hoe zij BmP verder 

ontwikkelen en zijn hier actief mee aan de slag 

geweest. Als gevolg van de COVID-19 pandemie 

kwam er veel op de medewerkers en teams af, 

maar leverde ook groei op, zoals te lezen is bij 

Dilemma 3. 

Gebiedsoverstijgend is er behoefte aan het 

delen van de huidige ontwikkelingen en op 

basis hiervan te komen tot een breed gedragen 

concretisering van de BmP visie. Mede als 

gevolg van COVID-19 heeft dit in 2020 nog 

niet plaatsgevonden. Dit actiepunt staat 

geagendeerd in 2021. Teamcoaches 

benadrukken het belang van dit actiepunt.

2 Aandacht voor- en invulling geven aan het  

vieren van successen. 

We merken dat het niet direct in de aard van 

onze organisatie cultuur zit om het effect 

van de inspanning die er wordt geleverd, 

te labelen als succes. Als we de inhoud van dit 

Kwaliteitsrapport doornemen zijn er wel degelijk 

voorbeelden die als succes gelabeld kunnen 

worden. 

Als u ons de vraag stelt: ‘Wat heeft ons de 

COVID-19 pandemie gebracht?’, verwijzen wij 

u naar de conclusie waar we elk Dilemma mee 

besluiten.
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Aandachtspunten 2019 Stand van zaken in 2020

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 onder-

deel van het werk zien, bewustwording creëren 

dat je als medewerker een instrument bent.

Zie Verbeteractie 1.

2 De ondersteuning van de teams moet een 

samenspel zijn van Manager zorg, 

Gedragsdeskundige en Teamcoach.

Dit heeft op deze wijze, gebiedsgericht 

plaatsgevonden en wordt gecontinueerd.

3 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.

Dit jaar is gebruik gemaakt van de inzet  

van reservisten als gevolg van de COVID-19  

pandemie. Het boeien en binden van mede- 

werkers blijft een aandachtspunt. Middels het 

project Arbeidsmarktcommunicatie dat in 2021 

zal starten vragen we hier aandacht voor. 

4 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.

In 2020 is er een onderzoek gestart in samen- 

werking met Twynstra & Gudde. In dit onderzoek 

o.a. gekeken hoe de hoge werkdruk van de 

Managers zorg kan worden verminderd. 

Concreet worden mogelijkheden onderzocht 

als het toevoegen van een extra laag 

(Bijvoorbeeld Coördinatoren zorg met extra 

taken ter ontlasting van de Manager zorg). 

Dit zal in 2021 doorlopen.

6.  Verbeteracties en aandachtspunten voor 2021
Kort na de publicatie van dit Kwaliteitsrapport staat er een dialoogtafel gepland. Bij deze dialoogtafel zal 

een afvaardiging van de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Centrale Cliëntenraad, Managers zorg, 

Teamcoaches, Cliënt Service Bureau, Ondernemingsraad en Cluster Kwaliteit & Veiligheid bij elkaar 

komen om de inhoud van dit Kwaliteitsrapport te bespreken. 

Met deze aanpak verbinden we het Kwaliteitsrapport met de huidige Jaarplancyclus. Het Jaarplan 2021 

is vastgesteld en is als bijlage opgenomen in dit Kwaliteitsrapport12 Bij de dialoogtafel blikken we terug 

en formuleren verbeteracties en aandachtspunten voor 2021, specifiek gericht op de kwaliteit van de 

zorg. 

 

De verbeteracties en aandachtspunten voor 2021, specifiek gericht op de kwaliteit van zorg, worden 

opgenomen in het Jaarplan 2021. Door het Jaarplan 2021 te verbinden met het Kwaliteitsrapport is 

de monitoring van de gestelde verbeteracties en aandachtspunten eenvoudiger en is de voortgang 

geborgd. 

12 Zie bijlage 2.
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7.  Conclusie 

De COVID-19 pandemie heeft impact gehad op de wijze hoe onze zorg- en begeleiding is vormgegeven 

in het afgelopen jaar. Wat er op ons af kwam als organisatie en hoe wij hier mee om zijn gegaan en wat 

onze aandacht vraagt, is beschreven bij de dilemma’s.

Het feit dat er ontwikkeling zichtbaar is ten aanzien van de organisatiedoelen gedurende deze 

pandemie, getuigt van de enorme veerkracht van medewerkers. Het vertaalt onze ambitie om als 

organisatie te blijven ontwikkelen, namelijk niet alleen goede zorg voor vandaag, maar ook in de 

toekomst. Voorbeelden hiervan zijn het vaststellen van de zorg- en vastgoedvisie, het uitrollen van 

Mijn Eigen plan binnen de hele organisatie en de doorontwikkeling van de Wet zorg dwang.

Tot slot kunnen we zeggen dat de ontwikkeling van Begeleiden met Perspectief zeker niet stil heeft 

gelegen. Managers zorg, Teamcoaches hebben hier samen met de teams hard aan gewerkt. De inhoud 

van Bouwsteen 3 kan als vertrekpunt worden genomen om deze ontwikkeling organisatie breed voort 

te zetten.

We zien uit naar een waardevolle bespreking van dit Kwaliteitsrapport middels de dialoogtafel, 

waarin we, vanuit de verbinding met elkaar werken aan de toekomstbestendigheid van de kwaliteit 

van onze zorg.
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Lijst met afkortingen

SVRO:    Stichting voor Reformatorische Ouderenzorg 

MTZW-traject:   Management Traineeship Zorg en Welzijn

BmP:    Begeleiden met Perspectief 

HKZ-audit:   Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector 

HKM-er:   Hygiëne Kwaliteitsmedewerker 

CCE:    Centrum voor Consultatie en Expertise 

Wzd:    Wet zorg en dwang

CCR:    Centrale Cliëntenraad 
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Bijlage 1  Toelichting Hoofdstuk 1

Organigram van Siloah 
De organisatiestructuur is weergegeven in het organigram.

Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

Clientenraad

Ondernemingsraad

Manager
Dienstencentrum Managers zorg

Concern
Controller

Gebied Zuist/West

Cluster Kwaliteit
en Veiligheid

Cluster Mens en
Organisatie

Cluster Bedrijfsvoering
(Financien, Vastgoed,

ICT en systemen)

Gebied Midden Gebied Oost

Per gebied zijn meerdere locaties. Per locatie werken verschillende teams.

Overlegstructuur
Het Strategisch Team van Zorggroep Sirjon bestaat uit de Raad van Bestuur, 3 Managers zorg 

(1 Manager zorg per zorggebied) en de Manager van het Dienstencentrum.

In de portefeuillestructuur wordt in 3 portefeuilles overlegd, namelijk:

1. Portefeuille - Overleg Bedrijfsvoering (Financiën, Vastgoed, Informatie en Systemen, Facilitair) 

2. Portefeuille - Overleg Kwaliteit en Veiligheid (Kwaliteit, Veiligheid, Beleid, WLZ, WMO/Jeugd)

3. Portefeuille - Overleg Mens en Organisatie (HRM, Opleidingen, PR & Communicatie)

Elk portefeuille wordt vertegenwoordigd door 1 Manager zorg uit elk gebied. In de portefeuille-

overleggen sluiten adviseurs uit overeenkomstige clusters uit het Dienstencentrum (DCS) aan.
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Crisisorganisatie 
Vanaf het begin van de Coronacrisis is er een centraal crisisteam, het Centrale Corona Team (CCT) 

gestart. Hierin participeren de Raad van Bestuur, een Manager zorg, de Manager Dienstencentrum a.i., 

Adviseur Bedrijfsvoering, Senior adviseur Mens & Organisatie, Senior adviseur Kwaliteit en Veiligheid 

en de Communicatieadviseur. Het CCT volgt het verloop van de pandemie, de maatregelen van 

Rijksoverheid, de richtlijnen van RIVM, de adviezen van de brancheorganisaties VGN en ActiZ. 

Het CCT vergadert zo vaak als nodig en is bereikbaar via crisismail en – telefoon. Het CCT hanteert 

het zorgcontinuïteitsplan en ontwikkelde o.a. een draaiboek Corona en een noodplan personeel. 

Het CCT geeft informatie en adviezen via Coronaberichten die gedeeld worden met Managers zorg 

en medewerkers. Via briefings onderhoudt de RvB frequent periodiek contact met Managers zorg. 

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.

    

2019 2020

Aantal / bedrag 

/ percentage

Aantal / bedrag 

/ percentage

Cliënten

Aantal unieke cliënten in zorg op 1 januari 573 581

Aantal nieuw ingeschreven unieke cliënten in zorg in 56 30

Aantal uitgeschreven unieke cliënten in zorg in 52 40

Aantal unieke cliënten in zorg op 31 december 577 578

Aantal cliënten in instelling, op basis van een zorgprofiel,  

met dagbesteding

211 224

Aantal cliënten in instelling, op basis van een zorgprofiel, 

zonder dagbesteding

109 122

Aantal cliënten op basis van VPT 15 15

Aantal cliënten op basis van MPT 42 58

Aantal cliënten op basis van PGB 115 111

Capaciteit   

Aantal beschikbare plaatsen met verblijf 340 340 

Personeel   

Aantal personeelsleden in loondienst 

(68,5% cliëntgebonden, 93% WLZ, 3% WMO, 4% Overig) 793 749 

Aantal fte personeelsleden in loondienst 339 355 

Ziekteverzuim 4,50% 7% 

Totaal aantal vacatures op 31 december 2020 44 30 

Vrijwilligers 1200 1200 

RESULTATEN   

Productie   

Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding 72.652 77.031

Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding 45.616 39.156

Aantal dagdelen dagbesteding 12.809 7.548

Aantal dagen zorg op basis van VPT 5.499 4.872

57



Opbrengsten   

Totale opbrengsten € 28.707.522 € 32.540.969

Waarvan wettelijk budget Wlz exclusief subsidies € 26.710.997 € 30.626.969

Waarvan PGB gelden uit Wlz, Zvw en WMO € 1.211.280 € 1.112.536

Waarvan budget van Gemeenten inzake Jeugdwet € 361.630 € 323.785

Waarvan budget van Gemeenten inzake Wmo € 423.615 € 415.794

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

zorgers 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 Midden-

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

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

het kader van WMO en Jeugdwet.

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

van elkaars expertise voor de zorg ondersteunende diensten. 
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Bijlage 2  Jaarplan Zorggroep Sirjon 2021 

Hoofdthema Activiteiten

Gedachtengoed BMP Verder uitrollen en door ontwikkelen

1. Structuur interne organisatie / 

interne communicatie

A. Organisatie en management (cultuur)

A. Werken aan stabiel management (Taskforce)

B. Het samen organiseren: definiëren en goed neerzetten van 

de organisatiedriehoek (RvB-MZ-DCS)

B. Structuur interne organisatie:

C. Interne structuur bekijken (organisatiedriehoek) en organiseren 

(Plan van Aanpak Twynstra Gudde)

D. Optimaliseren interne organisatie – procesverantwoordelijkheid 

en procesbeschrijvingen (leidend voor IT programma;  

IT ondersteunend aan processen)

C. Interne communicatie: 

E. Dwarsverbanden zoeken en benutten

•  Verbinding tussen clusters

•  Verbinding tussen PO ’s – ST - RvB

•  Verbinding tussen gebieden

F. Intern communicatieplan

D. Doorontwikkeling Cliënt Service Bureau (CSB): door ontwikkelen 

van cliëntadvies

E. Doorontwikkeling Dienstencentrum (DCS) volgens Plan van 

Aanpak Verandercoalitie

F. Implementatie Programma IT-Strategie      

G. Herziening en Implementatie Organisatie Managementsysteem 

(OMS)

H. Actief werken aan cultuurverandering (verbinding, aanspreek-

cultuur, open dialoog, positiviteit, vieren van successen stimuleren)

2. Kwaliteit en veiligheid A. Compliance uitvoeren volgens plan:

1. Certificatie Informatiebeveiliging NEN7510

2. Implementatie WMCZ 2018

3. Wetgeving elektronische gegevensuitwisseling in de zorg 

volgen

4. Richtlijn overdracht medicatiegegevens implementeren

5. Verdere implementatie Wet Zorg en Dwang

B. Kwaliteit:

1. Besluitvorming over cliënttevredenheidonderzoek voor 2021 

en voor toekomst

2. Methodisch werken koppelen aan BmP en optimaal 

verankeren in ECD

3. Handvat ‘Geestelijke verzorging binnen Zorggroep Sirjon – 

handvat voor Managers zorg’
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C. Veiligheid: 

1. Implementatie Medimo 

2. Implementatie incidenten en infectiepreventie

3. De aanpassingen vanuit het project risico gestuurde 

brandveiligheid conform begroting afronden

4. Veiligheidsrondes (integratie van interne audits medicatie-

veiligheid, HACCP, hygiëne, brandveiligheid en RI&E)

Zorgcontinuïteitsplan en het verder uitbouwen van de 

crisisorganisatie borgen

3. Financiële positie Het aansturen en verbeteren van de financiële positie van  

de organisatie in samenhang met planning en control

A. Strak sturen op financieel resultaat van de zorgexploitatie / 

het aansturen en verbeteren van de financiële positie

B. In 2021 voert de portefeuille maandelijks het gesprek over 

de financiële positie per gebied en als organisatie gezamenlijk

C. D.m.v. fondswerving worden extra financiële middelen 

gegenereerd – fondswervingsplan

D. Concrete doelstelling voor centrale inkoop; inregelen centraal 

inkoopplein

E. Er wordt ingezet op het verkrijgen van extra middelen t.a.v. 

bijv. Meerzorg en extra kwaliteitsgelden volgens gepubliceerd 

stappenplan

4. Arbeidsmarkt in balans A. Strategisch personeelsbeleid;

B. Doorontwikkeling Arbeidsmarktcommunicatie;

C. HRM-processen in kaart brengen;

D. Vrijwilligersbeleid door ontwikkelen;

Management Traineeship Zorg en Welzijn (MTZW)

5. Productportfolio A. Doorontwikkeling van het beleid organisatiebreed ZZP7 

(gehandicaptenzorg)

B. Doorontwikkeling en implementatie van het beleid ouderen in 

de gehandicaptenzorg

C. Doorontwikkeling ambulante zorg

D. Onderzoeken van de mogelijkheden voor het beiden van zorg 

d.m.v. VPT (Volledig Pakket Thuis) in ouderenzorg

6. Vastgoedstrategie A. Implementatie Vastgoedstrategie / zorgvisies gebieden (incl. 

borgen van verbinding vastgoedstrategie/zorgvisies en initiatieven)

B. Vormgeven aan ontwikkeling vastgoedafdeling / integratie TD in 

DCS

C. Meerjarenonderhoudsplanning- en begroting 

D. Doorontwikkeling van beleid m.b.t. duurzaamheidsmaatregelen 

n.a.v. energie-audit

Visie en plan van aanpak t.a.v. voorzieningen zoals ventilatie en 

airconditioning in relatie tot klimaatmaatregelen en Corona

7. Externe communicatie A. Benutten media

B. PR en communicatie

C. Samenwerking en verbinding met externe stakeholders 

(waaronder kerkelijke en maatschappelijke instanties)

60



Bijlage 3  Toelichting Bouwsteen 1: Begeleiden met Perspectief 

Begeleiden met Perspectief is het methodisch gedachtegoed wat binnen Siloah de basis is van 

de kwaliteit van zorg die wij dagelijks aan onze cliënten bieden. 

Begeleiden met Perspectief 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 Drienamiek14

Kernkwadranten van Ofman

Instrumenten 
Er is een aantal instrumenten weergegeven die door de teams worden gebruikt om Begeleiden met 

Perspectief in de praktijk vorm te geven. 

Instrument 1: IJsberg

In verschillende teams wordt dit format gebruikt bij een casusbespreking in teamverband. 

14 Samenwerken in de driehoek cliënt, familie en begeleider. 

Probleemgedrag

Belemmeringen
in de persoon
Verstandelijke beperking
Verlieservaringen
Hechtingsproblemen
Autisme

Belemmeringen
in de omgeving
Begeleiders
Team
Systeem
Organisatie

Onvervulde
menselijke behoeften

Naam cliënt: 

Datum: 

Moeilijk verstaanbaar gedrag

Welk gedrag valt me op?
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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)

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?
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Instrument 2: het 5-G schema 

In verschillende teams wordt dit format gebruikt bij een casusbespreking in teamverband. Hier wordt 

met name gefocust op de pijlers Ken jezelf en Ken de ander. 

Om een beeld te geven hoe teams hier mee werken is ervoor gekozen om een ingevulde versie op te 

nemen. 

Team Oud/huidig Nieuw

Gebeurtenis Begeleiden van cliënten  Begeleiden van cliënten

Gedachten Onduidelijkheid van visie BMP

Gedachten en mening vanuit jezelf

Duidelijkheid van visie BMP

Gedachten vanuit de visie: 

De cliënt staat centraal. 

Wat heeft hij of zij nodig en wat heb ik 

daarvoor nodig?

Gevoel Ontredderd, zwaar, moedeloosheid, 

frustratie, falen, onbegrip, eenzaamheid

Zekerheid, duidelijkheid, saamhorigheid, 

etc

Gedrag Patronen:

• Vermijding, laat maar             

• Ja, maar    

• Aannames doen 

• Kleine dingen worden groot, 

     Focus op details en bijzaken worden         

         soms hoofdzaken

• Beheersmatigheid, maar ook verlangen           

     naar vrijheid 

• Ja/nee. Eens/oneens -  

     Menings verschillen

• Veel spreken in onduidelijkheden,  

     vaagheden, zonder concreet te    

     worden.    

• Neiging om te eindigen in een mineur.      

     Benoemen van de dingen die niet goed      

     gaan of fijn zijn. 

• Kijken vanuit je “eigen bril”

• Vragen stellen. Waarom doe je dit zo? 

• Nee, want. Uitspreken! 

• Navragen/checken

• Gesprek aan gaan zonder vooroordeel  

     en zoeken naar verbinding. Waar gaat                  

     het nu eigenlijk om?

• Hoe belangrijk is dit en voor wie?  

     Voor cliënt of voor jezelf?

• Wat is onze gezamenlijke visie?   

• Meer spreken vanuit feiten en objectief     

     waarnemen    

• Niet steeds benoemen. Mineur zien als 

     een dal waaruit we actief kunnen  

     klimmen.

• “Visie bril” op zetten en kijken  wordt 

     van ons verwacht?

Gevolg Alles blijft zoals het was Verandering!

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. 
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‘Begeleiden met Perspectief’ kent drie pijlers:

1. Ken de cliënt
Als medewerker moet je je in het gedrag van de cliënt verdiepen en begrijpen waarom hij of zij doet 

zoals hij doet. Dat geldt voor een medewerker in de zorg, maar ook voor een medewerker van het DCS. 

Te vaak zijn wij geneigd om gedrag of de situatie van de cliënt vanuit onze eigen bril te bekijken en zelf 

op te willen lossen en beslissingen te willen nemen voor de cliënt. Wanneer we willen dat de cliënt ons 

zo goed mogelijk begrijpt en wij zo goed mogelijk duidelijk willen krijgen wat hij of zij bedoelt, zullen we 

moeten aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt. We kunnen de cliënt dan zo optimaal mogelijk 

ondersteunen. We leren de cliënt kennen door enerzijds informatie te verzamelen over wie de cliënt 

is en wat hij nodig heeft. In de zorg doen we dat door een persoonsbeeld te vormen vanuit gesprekken 

met de cliënt en zijn familie en met behulp van observaties en analyses tijdens de zorg en begeleiding. 

Anderzijds leren we de cliënt kennen in de dagelijkse omgang met elkaar. 

2. Ken jezelf
Onder alle omstandigheden ben jijzelf voor je cliënt de vertrouwde en betrouwbare ander. 

Je moet er onvoorwaardelijk voor de cliënt kunnen zijn. Kun jij dat? Belangrijk is dat je op je eigen 

handelen kunt reflecteren en dat de mooie en lastige situaties bespreekbaar zijn binnen je team. 

Het geeft niet alleen jou, maar ook je collega’s opluchting als er open en eerlijk gepraat kan worden 

over wat gedrag van cliënten met jullie eigen handelen en emoties doet. Als jij met die kennis aansluit 

bij de cliënt ben je voor de cliënt betrouwbaar en voorspelbaar. Dan begrijpt de cliënt wat jij van hem wil. 

Binnen zo’n vertrouwensrelatie kun jij de cliënt passende uitdagingen en ontwikkelingskansen bieden 

en doen jullie samen succeservaringen op. Daarvan groeit niet alleen de cliënt, maar ook jijzelf. 

3. Ken de ander
Daarnaast is het belangrijk dat je de ander kent (de familie van de cliënt, je collega’s, de organisatie 

waarin je werkt, de omgeving waarin je werkt) zodat je van daaruit samen de passende zorg en 

begeleiding voor je cliënt kunt organiseren en bieden. 

Samen organiseren
en groeien

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

Wortels

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

∞ 
K

e
n

 d
e

 c
liё

n
t

∞ 
K

e
n

 je
ze

lf
∞ 

K
e

n
 d

e
 a

n
de

r

Medewerkers van Siloah worden in dit gedachtegoed geschoold. 
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Bijlage 4  Toelichting Bouwsteen 1: Onvrijwillige zorg 

A: Digitaal overzicht onvrijwillige zorg

In onderstaande tabel is de onvrijwillige zorg weergegeven. Dit betreft de periode juli t/m december 

2020. Het format, behorend bij bijlage Artikel 5 van de Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en 

verstandelijke gehandicapte cliënten is als onderlegger gebruikt.  

Gebied 

Zuid-West

Gebied 

Midden 

Gebied 

Oost 

Totaal aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen 

gedurende de betreffende periode (zowel binnen als buiten de 

locatie) = 132  

79 29 24

1. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechtelijke 

machtiging (RM) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen
1 0 0

2. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een 

Inbewaringstelling (IBS) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen
0 0 0

3. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechtelijke 

machtiging die is afgegeven door de strafrechter (artikel 2.3 Wfz) 

en onvrijwillige zorg heeft ontvangen. 

0 0 0

4. Aantal cliënten dat is opgenomen op basis van een besluit tot 

opname en verblijf van het CIZ (art. 21 Wzd) en onvrijwillig zorg 

heeft ontvangen.

42 10 5

5. Aantal forensische cliënten dat is opgenomen op grond van 

hoofdstuk 3a Wzd en onvrijwillige zorg heeft ontvangen. 
0 0 0

6. Aantal cliënten dat op basis van vrijwilligheid verblijft maar wel 

onvrijwillige zorg heeft ontvangen
37 19 19

7. Aantal cliënten dat onvrijwillige zorg in onvoorziene 

situaties als bedoeld in artikel 15 Wzd heeft ontvangen
18 3 3

8. Aantal cliënten dat niet in de locatie verblijft, maar wel 

onvrijwillige zorg heeft ontvangen die vanuit zijn locatie is 

verleend. 

0 0 0 

Bij de weergave is de verdeling van de drie gebieden binnen Siloah aangehouden. 

De vestigingsnummers van onze fysieke locaties zijn hieronder weergegeven.

Gebied Zuid-West Gebied Midden Gebied Oost

Naam locatie Vestigingsnr. Naam locatie Vestigingsnr. Naam locatie Vestigingsnr.

Beukelaar 000025219073 Tharah 000023007818 Burcht 000023008539

Boog 000023008954 Leidsche Hoeven 000023008520 Molenhoek 000023007974

Rondas 000023007982 Rietfluit 000023008369 Landzicht 000041956311

Klimroos 000023008636 Gerdina’s Hof 000023008644 Delleschool 000044895771

Akker 000023007907 Klokkenberg 000023008814 Thuishaven 000023008512

Rank 000023008024

Dorsvloer 000023007893

Beth-San 000024752045
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Gebied Zuid-West Gebied Midden Gebied Oost

Naam locatie Vestigingsnr. Naam locatie Vestigingsnr. Naam locatie Vestigingsnr.

Eersteling/

Zesling

000023007710

Sebanja 000023007826

Harp 000023008806

KDC Mirte 000039733963

B: Verleende onvrijwillige zorg 

In onderstaande tabel zijn de vormen van de daadwerkelijk verleende onvrijwillige zorg weergegeven. 

Dit betreft de periode juli t/m december 2020. 

Vorm van onvrijwillige zorg Subvorm
Totaal aantal 

toepassingen

Totaal aantal 

cliënten

Totale duur 

in minuten

Beperken van bewegings- 

vrijheid

- Fysieke fixatie

- Overig

34

12

7

6

918

618

Insluiten - In de eigen kamer, 

verblijfsruimte, 

appartement of woning

7 4 865

12 6 618- Overig

Onderzoek van woon-/

verblijfruimte op gedrag-

beïnvloedende middelen 

en gevaarlijke voorwerpen

1 1 0

Aanbrengen van beperkigen 

het eigen leven in te richten, 

die tot gevolg hebben dat 

betrokkene iets moet doen 

of nalaten, waaronder het 

gebruik van communicatie-

middelen

Beperking gebruik 

communicatie-

middelen

1 1 10
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Siloah

Postbus 290

2980 AG RIDDERKERK

Delen door liefde

088 - 27 54 500

info@siloah.nl

www.siloah.nl
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