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Voorwoord van de bestuurder

“Delen door liefde” is wat Zorggroep Sirjon, waar Siloah onderdeel van uitmaakt, wil uitstralen en waar 

maken in het bieden van zorg en in de onderlinge contacten.

Vertaald in de missie van Siloah: ‘Het dienen van mensen die kwetsbaar zijn vanwege hun beperking  

en daarmee doen wat de Heere van ons vraagt.’ 

Het is mooi om dit terug te zien in de resultaten van het Clienttevredenheidsonderzoek en dit te lezen 

op Zorgkaart Nederland waar in meerdere reacties wordt gerefereerd aan het werken met liefde en het 

met liefde geven van de zorg. 

Ook de ervaring van medewerker Annelies geeft dit weer. Zij zei ‘ja’ op het verzoek of zij bereid was om 

op een andere locatie te gaan werken in verband met een besmetting met het COVID-19 virus en werd 

zelf ook ziek. Of ze er spijt van heeft? ‘ Ik nijg ernaar om toch ‘nee’ te antwoorden. Het is mijn zorgplicht 

– ook vanuit het geloof – om de ander te helpen.’

We lezen in dit Kwaliteitsrapport over de toenemende zorgbehoefte van de ouder wordende cliënten 

en van cliënten met een complexe zorgvraag. De antwoorden hierop worden gezocht in de toepassing 

van de pijlers van begeleiden met Perspectief: Ken de cliënt, Ken jezelf, Ken de ander,  

het gedachtengoed waarop de organisatie haar Strategie heeft gebaseerd. 

In de terugkoppeling van de HKZ audit wordt het samen werken hieraan in de sterke punten benoemd.  

‘Medewerkers kennen de cliënten goed en zoeken samen naar passende mogelijkheden als de cliënt 

een wens heeft.’ Ook zien we vanuit de inbreng van de coaches in het ‘Ken jezelf’ en ‘Ken de ander’ 

toenemend inzicht in wat nodig is om aan te sluiten op de zorgbehoefte en komen bijvoorbeeld  

weerbaarheidstrainingen in beeld.

Aandachtspunten zijn er ook. Het vergroten we de bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers. 

Het ontwikkelen we een Organisatiemanagementsysteem waarin data aansluitende informatie  

opleveren. De cultuur van de organisatie. Het rapport geeft aan hoe aan deze punten worden gewerkt.  

De Sirjon Academy is een belangrijk middel om een lerende organisatie te zijn. 

Graag wil ik mijn grote waardering uitspreken voor de honderden medewerkers die met liefdevolle 

harten zorg bieden en hun identiteit delen. Hierin ondersteund door het management en de  

medewerkers van het Dienstencentrum die met eenzelfde betrokkenheid dit mogelijk maken.  

Om aan cliënten zorg te bieden waar je, zoals één van onze bewoonsters dit verwoordde, met elkaar 

kunt bidden en voor elkaar kunt bidden. Ook als je dit zelf niet kunt.

En dat er vooral veel samen gebeden mag worden om de zegen van de Heere.  

Waar liefde woont, gebiedt de HEER’ den zegen; Daar woont Hij Zelf…. (Psalm 133 vers 3)

Gerda de Pater, lid Raad van Bestuur
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Managementsamenvatting

Voor de vijfde 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. 

Ondanks de voortdurende COVID-19 pandemie in 2021, is er hard gewerkt aan de organisatiedoelen, 

wat mooie resultaten heeft opgeleverd. Waarover u in dit rapport meer kunt lezen.

Als organisatie zijn wij gericht op voortdurend leren en ontwikkelen om zo de kwaliteit van zorg voor 

de cliënt te verbeteren. Dit kwaliteitsrapport geeft een stand van zaken wat betreft de doelstellingen 

die in 2021 nagestreefd zijn. En het geeft ook aanleiding tot reflectie hierop. We zien bijvoorbeeld hoe 

de doelgroep wijzigt, de cliënten worden ouder, onder andere daardoor verandert de zorgzwaarte en 

daar willen we graag op inspelen als organisatie. Daarom richten we ons met onze zorg- en vastgoed-

visie expliciet op locaties waar ook de cliënten met complexere zorgvragen goede zorg en begeleiding 

kunnen krijgen. 

Maar ook onze ambulante zorgtak willen we graag versterken door onze expertise voor zowel  

jeugdigen als volwassenen te bundelen en toekomstbestendig te houden. Om zo de cliënten uit  

onze achterban die een ambulante zorgvraag hebben te helpen. Of tijdelijk tijdens de wachtlijstperiode  

bij te kunnen springen. 

De management sturingsinformatie is aan een beter format toe. Daartoe zijn al stappen genomen door 

het ontwikkelen van een nieuw Organisatie Management Systeem. Hiermee willen we meer overzicht 

en samenhang creëren tussen alles wat we doen op het gebied van kwaliteitsverbetering maar ook  

op andere gebieden waar bijgestuurd kan worden. 

Dit is een belangrijke stap voorwaarts wat ook opgemerkt werd door de HKZ auditors die in september 

2021 een auditbezoek aan onze organisatie brachten. We doen veel op het gebied van kwaliteit en het 

doorvoeren van verbeteringen maar we zullen ook aandacht moeten hebben voor een goede  

prioritering en borging. 

Een voorbeeld van de samenhang die zichtbaar wordt in dit kwaliteitsrapport is bijvoorbeeld de 

Melding Incident Cliënt- meldingen en het Begeleiden met Perspectief. Een grote categorie incidenten 

zijn agressie-gerelateerde meldingen. Door het principe ‘Ken de cliënt’ toe te passen, willen we beter  

in kaart brengen wat er achter het agressieve gedrag van de cliënt schuilt. 

Tevens onze medewerkers toerusten door ze een weerbaarheidstraining aan te bieden. Deze training 

gaat preventief in op het herkennen van spanningsopbouw bij cliënten om zo teveel stress en daaruit 

voortvloeiend negatief gedrag te voorkomen. In 2022 zal deze training door de teamcoaches  

organisatie-breed uitgerold worden.

3



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. 

De bouwstenen zijn uitgewerkt aan hand van de organisatiedoelen uit het Jaarplan 2021 die op de  

betreffende bouwsteen van toepassing is. 

Bouwsteen 1: Zorgproces rond de individuele cliënt
Onder deze bouwsteen worden zeven organisatiedoelen uit het Jaarplan 2021 besproken  

en de Managementinformatie.

Organisatiedoelen

• Doorontwikkelen Begeleiden met Perspectief: Visie Orthopedagoog

• Zorgcontinuïteitsplan en Crisisorganisatie verder uitbouwen

• Doorontwikkeling Client Service Bureau (CSB)

• Voortgang project Ambulante Zorg

• Project Complexe Zorg ZZP VG7

• Ouder wordende cliënt

• Hoe ondersteunt de vastgoedstrategie de zorg? 

Managementinformatie 

De sturingsinformatie komt hier aan bod. Begonnen wordt met het nieuwe Organisatie Management 

Systeem (OMS) dat momenteel ingericht wordt. Verder wordt ingegaan op de cliëntgebonden risico’s, 

Incidenten & calamiteiten, Analyse Wet zorg en dwang, Klachten cliënten, huiselijk geweld,  

de Zorginhoudelijke indicatoren (AO-IC) uit het ECD en tenslotte een terugblik op de HKZ audit  

van september 2021. 

Bouwsteen 2: Werken aan cliënttevredenheid  
Deze bouwsteen gaat om de verzamelde cliëntervaringen. We geven een overzicht van de waarderingen 

op Zorgkaart Nederland. En een terugkoppeling van het cliënttevredenheidsonderzoek dat in 2021  

is uitgevoerd. Het organisatiedoel uit het jaarplan dat aan bod komt is, ‘Besluitvorming over cliënttevreden-

heidonderzoek voor 2021 en voor toekomst’. Afsluitend komen een cliënt, cliëntvertegenwoordiger en een 

medewerker aan het woord hoe zij in deze coronatijd de zorg ervaren hebben. 
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Bouwsteen 3: Zelfreflectie in de teams 
Zelfreflectie in de teams, het gaat hierbij om het perspectief van de teams over hun functioneren. 

Onder deze bouwsteen behandelen we de organisatiedoelen :   

• Het Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2021

• Sirjon Academie en het Management Traineeship Zorg en Welzijn

• Nieuw vrijwilligersbeleid

• Begeleiden met Perspectief Ken jezelf & Ken de ander: vanuit het perspectief van de teamcoach

Bouwsteen 4: Visitatie 
De externe visitatie van het Kwaliteitsrapport vindt om het jaar plaats en aangezien in 2019 de laatste 

visitatie is geweest, worden hier de bevindingen van de externe visitatiecommissie die in 2022  

langskomt, weergegeven. 

Vlak voor de publicatie van dit Kwaliteitsrapport stond er een dialoogtafel gepland. Bij deze dialoogtafel 

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

Ondernemingsraad en Cluster Kwaliteit & Veiligheid bij elkaar gekomen om de inhoud van dit  

Kwaliteitsrapport te bespreken. 

Met deze aanpak verbinden we het Kwaliteitsrapport met de huidige Jaarplancyclus. Het Jaarplan 2022 

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

formuleren verbeteracties en aandachtspunten voor 2022, specifiek gericht op de kwaliteit van de zorg.  

Door het Jaarplan 2022 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 één 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 vinden. 

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

Locaties
Siloah biedt mensen met een beperking de zorg die ze vragen. Principieel gefundeerd 

op Gods woord, praktisch ingevuld met deskundigheid en oprechte betrokkenheid.

2 Stichting voor refomatorische 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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Ken de 
client

Ken
jezelf

Ken de
ander

Samen leren en ontwikkelen

De Verbindende Organisatie

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 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. 

1.6. Jaarplan 2020

Vanuit het strategisch plan wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld. Veel van de doelstellingen hieruit 

worden in het vervolg van dit kwaliteitsrapport besproken. Het ontbreekt echter aan ruimte om  

een compleet overzicht te geven. Op het gebied van HRM, vastgoedbeleid en doorontwikkelen  

Dienstencentrum zijn eveneens mooie resultaten geboekt in het jaar 2021. 

De fondsenwerver die in 2020 is aangenomen, heeft mooie dingen bereikt voor de cliënten. Mijn Eigen 

Plan (een digitaal informatiebord dat dagstructuur biedt aan cliënten) wat in het kwaliteitsrapport van 

2020 uitgebreid onder de aandacht kwam, kan d.m.v. inkomsten uit de fondsenwerving op steeds meer 

locaties van Siloah gebruikt worden. In 2022 kan de nieuwe bijbelmethode ‘Door Woord en Geest’ 

dankzij fondsenwerving in het achterliggende jaar in gebruik worden genomen.  

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. 
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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

...

...

...

...

...

...

In het afgelopen jaar zien we dat medewerkers elkaar gebied overstijgend en sector overstijgend  

(gehandicaptenzorg én ouderenzorg), per onderwerp steeds beter weten te vinden en er onderling 

kennis wordt uitgewisseld. Ook de verbinding tussen medewerkers en adviseurs van het diensten- 

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

Omdat wij werken met het gedachtengoed ‘Begeleiden met Perspectief’ en de eerste belangrijke  

pijler daaruit ‘Ken de cliënt’ is’, komen onder deze bouwsteen veel organisatiedoelen aan bod die gaan  

over het kennen van de cliënt. Van de binnenkomst van de cliënt in onze organisatie en het vinden van  

de juiste plek (cliëntservicebureau), tot de zoektocht hoe we de ouder wordende cliënt de juiste begeleiding 

kunnen geven en alles wat zich daartussen bevindt. Zie hiervoor paragraaf één tot en met zeven. 

Ook de informatie waarop wij als organisatie bijsturen en verbeteringen willen realiseren, de management- 

informatie, komt als 2de onderdeel van deze bouwsteen aan bod in de paragrafen 8 tot en met 16.  

Doelen uit het Jaarplan 2021: Waar staan we nu?

2.1.  Doorontwikkelen Begeleiden met Perspectief:  
visie orthopedagoog 

Begeleiden met Perspectief (BmP) is het samen organiseren van de zorg en begeleiding aan  

de cliënt of de ondersteunende activiteiten die daarvoor nodig zijn. Ieder (cliënt, familie, medewerker, 

vrijwilliger of manager) vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid, gefundeerd op Gods Woord. 

Begeleiden met Perspectief is het methodisch gedachtengoed wat binnen Siloah de basis is van de  

kwaliteit van zorg die wij dagelijks aan onze cliënten bieden. Het bestaat uit drie verschillende pijlers,  

Ken de cliënt, Ken jezelf en Ken de ander. Om deze pijlers concreet invulling te geven zijn er  

verschillende instrumenten waaruit de teams kunnen kiezen om het Begeleiden met Perspectief  

in de praktijk vorm te geven. 

Ken de cliënt Ken jezelf Ken de ander

• Triple-C (o.a. behoeftecirkel)

• Ontwikkelingsdenken

• Maak me niet down

• Geef me de vijf

• Transactionele Analyse

• Individuele scan

• IJsbergmethodiek

• Feedbackgesprekken

• Teamontwikkelmeter

• Intervisie

• Rollenspellen

• Coaching

• Drienamiek3

• Kernkwadranten van Ofman 

Visie Begeleiden met Perspectief vanuit gedragsdeskundige Regio Oost
In de Regio Oost is gekozen om tijdens de cliëntbesprekingen de ‘Behoeftecirkel’ te gebruiken. We gaan 

dan met elkaar na wat de fysieke, emotionele, mentale en zingevende behoeften van de cliënt zijn. 

Begeleiders vanuit hun ervaringen wat juist wel/niet werkt en als orthopedagoog vraag je vooral door: 

‘Wat is nu dan echt de behoefte van de cliënt, hoe ziet dit er concreet uit en hoe zorgen we ervoor dat 

we hier meer aan kunnen voldoen?’ Ook heeft de orthopedagoog helder wie de cliënt is, wat zijn/haar 

behoeften zijn passend bij niveau van functioneren of bepaald syndroom/stoornis. 

Om hier een voorbeeld van te geven: onlangs hadden we een cliënt met een autisme spectrum  

stoornis centraal staan in de cliëntbespreking.  Begeleiders waren ervan overtuigd waren dat hij zijn 

dagprogramma wel kende en geen behoefte had aan visuele ondersteuning. Cliënt zou het ook 

 kinderachtig vinden. Door toch meer in te zoomen op de behoeften van iemand met autisme  

  3 Samenwerken in de driehoek cliënt, familie en begeleider. 
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en wetend hoeveel baat deze mensen hebben bij een helder dagprogramma, hebben we wel gekozen 

voor het opstellen van een dagprogramma (met tijden en woorden). Na het even gebruikt te hebben, 

zien we dat de cliënt er echt naar kijkt, houvast aan heeft en ook weet wat er op zijn programma staat, 

waardoor hij beter slaapt en minder achter zijn Ipad zit.

Samenwerking met de teamcoach is in ontwikkeling. Het doel voor de komende periode is dat eerst alle 

behoeftecirkels van de cliënten zijn ingevuld. Wanneer deze zijn ingevuld, komt hier een totaalbeeld 

van de groep uit. Als dit totaalbeeld helder is, gaat de coach aan de slag met de teams om te kijken hoe 

zij kunnen voldoen aan de behoeften van de cliënten in die groep. Vervolgens kunnen er per team/

medewerker leerdoelen gemaakt worden.

Doelen voor 2022
Nu in 2022 gestart is met de kwaliteitscirkel/jaarcyclus, staat er vrijwel elke teamvergadering een cliënt 

centraal. Ook wordt hierbij een collega van de dagbesteding uitgenodigd, om de samenwerking te 

stimuleren. Dit zijn mooie verbeteringen deze systematische cliëntbesprekingen. Het doel voor 2022 

is dat dit helemaal goed gaat lopen en we voldoende tijd in de teamvergaderingen hebben om onze 

cliënten zo goed te kennen.

De al langer uitstaande vacature van orthopedagoog in de Regio Oost is inmiddels vervuld dus kunnen 

we ons meer richten op lange termijn zaken/visie. 

   Dialoogtafel Midden (april 2022)

  Door corona konden cliënten niet/minder naar huis en waren meer aangewezen op begeleiders. 

Hierdoor hebben medewerkers cliënten beter leren kennen (ken de cliënt).

2.2. Zorg continuïteitsplan en crisisorganisatie verder uitbouwen 

Ook 2021 was een jaar waarin corona overheerste. In 2020 is een Corona Crisis Team (CCT) opgericht 

dat verder gecontinueerd is in 2021. Afhankelijk van de stand van zaken vond er wekelijks een CCT  

overleg plaats. Dit CCT bestond uit: de Raad van Bestuur, Manager Zorg, senior adviseur Kwaliteit & 

Veiligheid, senior adviseur M&O, adviseur bedrijfsvoering en een communicatiemedewerker. 

Ieder had zijn eigen taken en verantwoordelijkheden en er was een crisis-emailadres specifiek om  

vragen m.b.t. corona in de gebieden te kunnen volgen. In 2021 is tevens een Centraal Crisis Team aan 

de organisatie toegevoegd en is het Zorgcontinuïteitsplan en het Crisiscommunicatieplan ge-update. 

Door de coronacrisis zijn de Hygiëne Kwaliteitsmedewerkers (HKM-ers) meer in hun kracht gekomen.

Lees hieronder de ervaringen van de Hygiëne en Kwaliteitsmedewerker Mariëlle uit Woonlocatie  

De Boog in de Regio Zuid:

“Ik ben sinds begin 2020 HKM’er van gebied zuid. Als HKM’er ben je betrokken bij de kwaliteit op het 

gebied van hygiëne en infectiepreventie. Met collega’s uit de andere gebieden en uit de ouderenzorg 

hebben we twee dagen scholing gehad van de infectie- en preventiedeskundige die verbonden is aan 

Siloah. Verder kregen we via e-learning ook nog de nodige kennis aangereikt.”
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Op de andere locaties zijn er aandachtspersonen aangesteld. Die hebben zelf aan de hand  

van de auditlijst gekeken bij welke aandachtspunten verbetering nodig was. De punten die  

ze tegenkwamen waar ze zelf geen oplossing voor hadden kwamen dan bij mij zodat ik samen  

met de infectie en preventiedeskundige mee kon denken over een oplossing.

Omdat we toen al te maken hadden met corona kwam de focus verder veel op infectiepreventie m.b.t 

tot Covid te liggen. Ik heb geprobeerd daar ook in mee te denken. Handhygiëne werd bijvoorbeeld niet 

altijd goed toegepast. In overleg met de manager zorg hebben we toen besloten om de e-learning die 

daarover gaat aan te bieden aan medewerkers.

2.3. Doorontwikkeling Cliënt Service Bureau (CSB)

Het cliëntservicebureau is de voordeur van Siloah. Wij zijn betrokken op cliënten (en alle  

bijbehorende cliëntadministratie) totdat de cliënt daadwerkelijk in zorg komt en de zorg de  

verantwoordelijkheid overneemt. Vrijwel alle aanmeldingen komen bij ons binnen. Wanneer mensen 

bellen met vragen als: ‘Ik zoek een woonplek voor mijn kind en ik zou graag willen weten welke  

mogelijkheden er zijn?’  En: ‘In welke regio’s zitten jullie?’ Dan gaan wij meedenken en stellen ook  

allerlei vragen om een helder beeld te krijgen van de toekomstige cliënt en om zo de best passende 

plek te vinden. 

Siloah heeft 4 cliëntadviseurs die bij het serviceburau werken, twee in de Regio Zuid-West,  

één in Regio Midden en één in Regio Oost. Zij houden zich bezig met de aanmeldingen maar ook met 

her-indicaties aanvragen (als de zorg voor een cliënt intensiever wordt) en zij ondersteunen de locaties 

bij de aanvraag van Meerzorg. Heel af en toe moet er vanwege een te intensieve zorgvraag een andere 

plek buiten Siloah gevonden worden voor een cliënt, het servicebureau helpt dan met het vinden van 

een passende plek. 

In 2021 is de Wegwijzer ‘MeerZorg’ ontwikkeld. Meerzorg is een tijdelijke aanvulling op de indicatie  

van de cliënt. Er kan als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, meer zorg worden ingezet rondom  

de cliënt die dit nodig heeft. Het gaat hierbij om cliënten met een hoog zorgzwaartepakket  

De infectie-en preventiedeskundige is daarna op locatie de Boog geweest. Ze heeft daar een audit 

afgenomen. Samen hebben we alle punten doorgenomen. Er kwam een hele mooie score uit  

en de punten die er lagen ter verbetering waren een mooie aanleiding om mee aan de slag te gaan.
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en/of in combinatie met gedragsproblematiek.  Door de Wegwijzer (een heldere handleiding die  

voor iedereen in het kwaliteitshandboek te vinden is) op te stellen met een kernteam, is de kennis  

en expertise rondom zo’n aanvraag meer gebundeld. Dit zorgt voor duidelijkheid wat mogelijk is,  

en zo kan er efficiënter gewerkt worden. 

Trotspunten Dialoogtafel Zuid-West (april 2022)

De ontwikkelingen op het gebied van Meerzorg. Doel is hoe kunnen we voor de cliënt betere zorg  

leveren. Niet primair gericht op meer geld/uren. Positief is dat over Meerzorg nu ook landelijk  

kennis wordt gedeeld. 

2.4. Voortgang project Ambulante zorg 

Siloah weet zich geroepen mensen te dienen die kwetsbaar zijn en wil daarom, vanuit haar identiteit,  

elke vraag die de cliënt of zijn netwerk stelt in overweging nemen. Daarom is er in het verleden naast  

instellingsgebonden zorg en begeleiding, ook ambulante zorg ontstaan waarbij zorg en begeleiding  

bij cliënten (en/of hun ouders) aan huis wordt verleend. Deze zorg is binnen Siloah verwoord in de  

volgende producten: ‘Zorg aan huis’, ‘Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW) Veenendaal’ en ‘Praktisch  

Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG)’ die verspreid over het werkgebied van Siloah geboden worden.

Om deze ambulante zorg toekomstbestendig te laten zijn (doelstelling uit het strategisch plan), is in 2018  

het project ‘Ambulante Zorg’ binnen Siloah gestart. De vraag ontstond waarom we in het ene gebied veel 

meer ambulante zorg geven dan in het andere gebied, met daarbij de constatering dat de teams niet  

verbonden zijn met elkaar. Ook zien we toenemende eisen van de gemeenten aan het product  

ambulante begeleiding en zorgaanbieders die deze zorg bieden. Door de teams aan elkaar te  

verbinden en per kerngebied in te richten, kan een professionaliseringsslag gemaakt worden  

en de organisatie rondom de cliënt efficiënter ingericht worden. Daarnaast kunnen we dan mogelijk  

meer hulpvragen van cliënten in de ambulante zorg beantwoorden. BZW richt zich op de cliënt zelf,  

dus ambulante volwassenenzorg terwijl PPG voornamelijk opvoedingsondersteuning biedt aan jeugdigen  

en hun ouders. Ook het ECD zal beter ingericht worden op de ambulante zorgteams die hun eigen  

registratie-eisen hebben. 

Welke ontwikkelingen waren er in 2021?
De eerste fase van het project ‘Ambulante zorg’ kent een viertal doelstellingen, waarvan we in 2021  

de eerste 3 doelstellingen grotendeels afgerond hebben. Door middel van (markt)onderzoek naar  

demografische gebieden zijn kerngebieden vastgesteld waarin de ambulante zorg aangeboden wordt  

en is een plan van aanpak opgesteld voor de implementatie daarvan. De aanpassingen van het ECD  

moeten nog plaatsvinden. 

Ook hebben er in 2021 verkennende gesprekken plaatsgevonden met twee andere zorgaanbieders  

op het gebied van ambulante begeleiding. Hierbij brengen we de mogelijkheden in kaart om elkaar  

te versterken en aan te vullen, ten dienste van de cliënt. 

Fase 2 van het project is in 2022 van start gegaan, met onder andere de doelstelling een haalbaarheids- 

onderzoek uit te voeren in de ontstane kerngebieden/kerngemeenten van ambulante zorg. Tevens willen 

we in 2022 plansgewijs uitwerken hoe de ambulante teams er in deze gebieden concreet uit moeten gaan 

zien (functies, deskundigheidsniveaus, benodigde registraties alsmede de benodigde communicatiestructuur 

binnen de teams) en hoe het product ‘ambulante begeleiding er binnen Siloah uitziet.  
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2.5. Project Complexe Zorg ZZP VG7 

Binnen de gehandicaptenzorg zien we een toename van complexiteit van de problematiek en zorg-

vraag van cliënten. Daardoor worden er meer hogere indicaties afgegeven. Deze toenemende  

complexiteit heeft verschillende oorzaken.

Eén van de oorzaken daarvan is dat cliënten met een verstandelijke beperking en ernstige psychische 

en/of gedragsproblemen voorheen in de GGZ verbleven, maar nu in de gehandicaptenzorg een plek 

krijgen. Deze groep cliënten die behoefte hebben aan zeer intensieve begeleiding, behandeling en 

verzorging, hebben veelal een indicatie ZZP VG7.  

Siloah wil deze groeiende groep cliënten een passende plek aanbieden. Daarom is er in 2020 een 

onderzoek uitgevoerd naar de uitbreiding van zorg voor deze cliënten. Het advies dat hieruit kwam  

(een woonlocatie realiseren in gebied Midden) is in 2021 overgenomen door het Strategisch Team en 

de Raad van Bestuur. Middels een projectgroep wordt het zorgaanbod, de kaders van de zorgverlening 

en de huisvesting verder uitgewerkt. In 2021 is gestart met de uitwerking van het zorgaanbod. In het 

najaar van 2021 is door de gevolgen van de corona-pandemie en het vertrek van de projectleider het 

project enkele maanden ‘on-hold’ gezet. In maart 2022 is het project weer opgestart.

2.6. Ouder wordende cliënt  

De vergrijzing in Nederland zet door. Dit zien we ook terug in de locaties gehandicaptenzorg van Siloah. 

Cliënten worden ouder, de behoeften veranderen. Dit geeft noodzaak dat ook de begeleiding en  

verzorging voor deze ‘ouder wordende cliënten’ veranderd. De begeleiding en zorg wordt intensiever.

De term ‘ouder wordende cliënten’ is gekozen om aan te geven dat niet in de eerste plaats de leeftijd 

als zodanig onderscheidend is voor de cliëntdoelgroep, maar eerder het proces van ouder worden van 

cliënten. Cliënten komen in een andere levensfase en de kans op ouderdomsverschijnselen  

(in brede zin) neemt toe. 

Steeds vaker komen er vraagstukken of casussen ter bespreking waar lichamelijke achteruitgang en 

verandering van gedrag wat betreft het ouder worden centraal staat. Medewerkers geven aan de zorg 

‘niet te kunnen geven’ maar dit toch doen vanwege de noodzaak en betrokkenheid, soms ten koste van 

andere cliënten. Er is een gezamenlijke wens om aan te sluiten bij de behoeften van deze cliënten die 

zich kennelijk op een andere uiten en andere begeleiding en zorg vraagt. Deze wens sluit naadloos aan 

bij het ontwikkelde gedachtegoed binnen Siloah: de methode ‘Begeleiden met Perspectief’. Een van de 

pijlers in dit gedachtegoed is ‘Ken de cliënt’. Dit buigt de zorgen om in een centrale vraag: Wie is deze 

cliënt en wat heeft hij/zij nodig?  

In het kader van de productontwikkeling ‘zorg aan ouder wordende cliënt’ heeft Siloah de volgende 

doelstelling: 

1.  ‘De ouder wordende cliënt’ waarbij sprake is van een toename van lichamelijke zorg en  

gedragsverandering ontvangt professionele begeleiding en (palliatieve) zorg zodat hij/zij  

binnen locaties van Siloah  kan blijven wonen tot het einde van het leven. 
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 2.  ‘de ouder wordende cliënt’ waarbij sprake is van een toename van lichamelijke zorg  

en gedragsverandering ontvangt intern of extern zinvolle dagbesteding.

Het idee is een toolbox te ontwikkelen voor medewerkers om hen te ondersteunen bij het organiseren 

van de nodige begeleiding en zorg aan deze doelgroep. Waar moeten medewerkers aan denken bij 

het organiseren van de zorg en begeleiding van een ouder wordende cliënt. Wat gaat de medewerkers 

helpen om deze groep goed te bedienen. In grote lijnen zullen in de toolbox worden opgenomen:

•  Visievorming over ouder wordende cliënt en laatste levensfase om zorg (wonen & zorg)   

en begeleiding (dagbesteding) te kunnen bieden tot en met de laatste levensfase;

• Richtlijnen voor financiering;

• Signaleringsinstrumenten, zoals meetinstrument Palli;

• Kader voor vormgeving van multidisciplinair overleg;

• Competentieprofiel medewerkers;

•  Mogelijkheden voor toerusting (bijvoorbeeld mentale weerbaarheid en communicatievaardigheden) 

en deskundigheidsbevordering van medewerkers;

• Aansluiting netwerk palliatieve zorg.

Trotspunt Dialoogtafel Regio Oost (april 2022):

Samenwerking tussen ouderen- en gehandicaptenzorg. De avonden die vorig jaar zijn gehouden. 

Verbeterpunten uit diezelfde dialoogtafel Regio Oost:

Samenwerking tussen woonlocaties en dagbesteding verder vormgegeven en versterken.

Continuïteit van management en gedragsdeskundigheid.

2.7.  Vastgoedstrategie: Hoe ondersteunt de vastgoedstrategie  
de zorg? 

Alle gebieden hebben een zorg- en vastgoedstrategie. Waarbij zorg en vastgoed nauw met elkaar  

zijn verbonden. Goede zorg is en blijft de kern. Om deze kern heen is vastgoed de ruimte waarin 

de zorg- en dienstverlening plaatsvindt, afgestemd op de zorgvraag en zwaarte van de cliënt. 

In 2021 zijn er ondanks corona verschillende ontwikkelingen geweest op vastgoedgebied. De afdeling 

zelf is uitgebreid en de technische dienst op de locaties valt nu ook onder het Dienstencentrum in  

Ridderkerk waardoor ze breder inzetbaar zijn op de verschillende locaties van Siloah. 

In Regio West: Nieuwbouw Bodegraven en Ridderkerk
Achter de schermen is er veel werk verzet in Bodegraven. Doelstelling is dat de huidige woonlocatie  

bij De Akker en DAC De Dorsvloer uitgebreid wordt met een nieuw gebouw dat voldoet aan de huidige  

eisen en dat op deze wijze de capaciteit uitgebreid kan worden. Waarbij ook specifiek de cliënten met 

een zwaardere zorgindicatie zoals zzp7 een plek kunnen krijgen. Op dit moment loopt de procedure  

bij de gemeente. 

Op 28 september 2021 is een intentieovereenkomst ondertekend door Siloah en de woningcorporatie 

Wooncompas te Ridderkerk. Hierin zijn de uitgangspunten vastgelegd voor de ontwikkeling van een 

toekomstig woongebouw aan de Prunuslaan in Ridderkerk. Er worden hier 36 appartementen voor  
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Siloah gerealiseerd in plaats van de huidige Woonlocaties Sebanja en De Harp in Capelle aan de IJssel 

met een uitbreiding van 20 plaatsen voor nieuwe cliënten. Wooncompas is inmiddels gestart met het 

teken- en rekenwerk voor deze te ontwikkelen locatie.

Regio Midden: Linnenkamer Tharah en Nieuwbouw Geldermalsen
In de regio Midden heeft de linnenkamer in het Woonzorgcentrum Elim (dat grenst aan Woonlocatie 

Tharah) een ingrijpende verbouwing ondergaan in 2021. Voorafgaand is onderzocht of het wenselijk is 

dat het linnengoed van zowel Elim als Tharah intern gewassen wordt, en dit bleek het geval te zijn. In de 

situatie voor de verbouwing was de linnenkamer te klein, de wasmachinecapaciteit te laag en onveilig 

omdat het wasgoed op de gang gesorteerd moest worden vanwege ruimtegebrek. Na de verbouwing  

is er een efficiency slag gemaakt en kunnen medewerkers weer veilig en efficiënt werken. 

In 2021 is veel gebeurd in Geldermalsen, op woensdag 15 september is de eerste paal van de nieuwe 

locatie een feit. Deze locatie gaat de woonlocaties De Rietfluit en Gerdina’s Hof (een tijdelijke locatie) 

vervangen, inclusief een kleine uitbreiding voor nieuwe cliënten. De bedoeling is dat de oplevering 

van de nieuwe locatie eind 2022 plaatsvindt en er 28 zorgappartementen (inclusief 2 logeerkamers) 

komen. Daarbij worden er drie huiskamer met een balkon gerealiseerd. Ondertussen zijn allerlei  

werkgroepen druk bezig met de plannen m.b.t. inrichting van gebouw en tuin. 

Regio Zuid: Nieuwbouw Yerseke
In de regio Zuid werkt Zorggroep Sirjon nauw samen met ouderenorganisatie Cedrah aan nieuwbouw-

plannen in Yerseke. In 2021 is er een huurovereenkomst getekend  voor het nieuw te realiseren woon- 

en zorgcomplex op de kruising van de Molenlaan en de Damstraat te Yerseke. De nieuwbouw omvat 

onder andere 19 studio’s voor cliënten van Siloah. Wanneer deze gerealiseerd zijn, zullen de cliënten 

uit Woonlocatie De Klimroos (deze locatie is momenteel te klein en niet voldoende efficiënt) in Tholen 

hiernaartoe kunnen of indien gewenst naar één van de Woonlocaties in ’s- Gravenpolder waar de zorg 

rondom de oudere cliënt met grotere zorgbehoefte meer gebundeld gaat worden.

Regio Oost:
Ook in regio Oost zijn er ontwikkelingen gaande m.b.t. de vastgoedstrategie. Al is dat nu nog  

grotendeels in voorbereidende fase achter de schermen. Wanneer uitbreiding op termijn mogelijk  

zou blijken te zijn dan zou dit voor zowel Woonlocatie de Burcht als Woonzorgcentrum Maranatha  

(die op één plek in Rijssen gevestigd zijn) het geval zijn. 
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2.8.  Implementatie nieuw OMS: Organisatie Management Systeem

Het project OMS is eind 2020 gestart naar aanleiding van de HKZ audit (okt. 2020) waar een minor 

opgenomen was. Deze minor non-conformiteit was gericht op het feit dat wij op kwaliteitsgebied heel 

veel doen, maar dat de samenhang hiertussen niet altijd zichtbaar is en de bouwstenen van ons  

kwaliteitsmanagementsysteem geen coherent systeem vormen. Daardoor is er voor veel ‘gebruikers’ 

onvoldoende zicht op kritische processen en andere stuurinformatie. 

In december 2020 werd in het Strategisch Team (ST) een plan van aanpak vastgesteld met de volgende 

doelstelling: Sirjon wil in control zijn over haar processen. Daarom moet eenieder van de organisatie 

die stuurinformatie nodig heeft (management, financiën, kwaliteit en veiligheid, HR etc.) inzicht hebben 

in cijfers en kwalitatieve informatie over Sirjon ’s processen. 

Wat is er in 2021 gedaan? 
Naar aanleiding hiervan is allereerst de structuur van ons huidige managementsysteem in kaart  

gebracht. Dit heeft geresulteerd in de zogenaamde bouwtekening Organisatie Management Systeem 

(OMS). Er is gekozen voor de naam Organisatie Management Systeem om verwarring te voorkomen 

met het Kwaliteitshandboek (KMS). We hebben er voor gekozen om het OMS breder in te steken dan 

alleen kwaliteit, omdat we dit voor de gehele organisatie op orde willen hebben. 

Er is bewustwording gecreëerd bij de managers door dit onderwerp te bespreken met de Raad van 

Bestuur en de managers op de studiedag in maart 2021 en in latere portefeuille-overleggen. 

Output intern

Administraties (geregistreerde data)

Periodieke rapportages (tertaal etc.)

Radarinformatie externe omgeving

Systeembeoordeling

Compliance/audit rapportage

Verbeterregister

Organisatie Management Systeem 
(applicatie c.q.dashboard met 

meetbare KPI's)

Organisatiemanagementsysteem (OMS) Zorggroep Sirjon

     
                              

                                        

Tijdsaspect:

Omgevingsaspect:

De 'plan' en 'do' fase van de cyclus is op 
hoofdlijnen goed op orde bij Sirjon. 
De uitdaging zit in de 'check' en 'act' fase. 
CHECK: het begint bij het concreet bepalen 
en documenteren van de relevante Kritische 
Prestatie Indicatoren (structureel alsook 
'incidenteel' vanuit het jaarplan), vervolgens 
het meetbaar maken van deze KPI en het 
bepalen van de norm (wanneer is het 
resultaat behaald). Dan kun je checken en 
verantwoorden. ACT: met de uitkomsten uit 
de checkfase moet iets worden gedaan en 
worden gehandeld. Dit moet meer 
gestructureerd plaats gaan vinden.

Deze plaat geeft een visuele weergave van 
de cyclus van het organisatie-
managementsysteem en de input/output 
die daarbij een rol spelen. Door het continue 
volbrengen van de PDCA cyclus komen we 
tot een lerende, zichzelf verbeterende, 
organisatie waarbij verantwoord met risico's 
wordt omgegaan.

De PDCA moet plaatsvinden op macro- 
en microniveau. De paarse kleur betreft 
de specifieke elementen vanuit 
de "incidentele" jaarplancyclus en blauw is de 
structurele en reguliere cyclus die zorgt voor 
onze continuïteit en bestaansrecht.

Geel is de interne afstemming: Hoe moeten 
de organisatie, de individuele onderdelen en 
de bouwstenen (mensen en middelen, 
waaronder technologie) op elkaar worden 
afgestemd? Het management is leider en 
stuurman. 
Groen is de externe afstemming: 
Hoe moeten de organisatie en de partijen 
en situaties in het omringende 
maatschappelijke systeem (stakeholders) 
op elkaar worden afgestemd? 
Het management is strateeg en planner.

Uitgangspunten OMS

Bevat zowel 'harde' als 'zachte' aspecten 
van managementinformatie

Praktisch en behapbaar houden: aansluiten 
bij regelarme zorg

Bevat prognose en perspectief

Profileren van kansen: ondersteunend aan 
waar we goed in zijn

Toepasbaar voor verschillende lagen met 
passend abstractieniveau

Missie

Visie

Kernwaarden en 
Zorgvisie

Strategische plannen/visies 
(algemeen, vastgoed, HR, IT)

Doelstellingen lange, middellange en 
korte termijn o.b.v. strategie

Output extern

Geleverde zorg

Jaarverantwoordingen

Kwaliteitsrapporten

Public relations

Management van doelstellingen 
(jaarplan en/of plan van aanpak)

PLAN: beleid en 
doelstellingen

Mobiliseren 
met input en 
normstelling 

Waarderen en 
meetbaar maken
van output

Reflecteren op 
prestaties en 
bevindingen

Bijstellen of bijsturen doelstellingen 
en/of het plan van aanpak

DO: o.b.v. input 
komen tot output

CHECK: 
verantwoording

ACT: Feedback 
en handelen

Risico
management

Impact intern

Stakeholderanalyse

Strategische risico's

SWOT

Inspireren voor 
beleid en doelen

Impact extern op intern

Radarinformatie externe omgeving 
(politiek, maatschappelijk, economisch)

Ontwikkelingen wet-en regelgeving

Lerende 
organisatie

Belangrijkste work-to-do:

Algemeen:

Marktinformatie

Economische ontwikkelingen

Bevindingen vanuit de output

Management van processen
(structurele continuïteit)

Management van middelen
(begroting)

Management van medewerkers
(formatiebegroting)

Procesrisico’s en risicobeheersing

Productiecijfers en resultaatprognoses

Welzijn van medewerkers

Uitkomsten audits en veiligheidsrondes

Welzijn van cliënten 

Bijsturen/controleren in proces

Monitoren/beheersen van
middelen

Stimuleren van medewerkers

Evaluatie voortgang (jaar)plan 
van aanpak
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In de tussentijd is de projectgroep (middels een inventarisatie bij alle stakeholders) aan de slag gegaan 

met het in kaart brengen van de kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) per onderdeel en het oriënteren 

op een nieuw dashboard. Ons huidige dashboard moet worden uitgefaseerd en we willen dit vervangen 

door een op de zorg gerichte oplossing vanuit een externe partij. Aan de hand van een programma van 

eisen zullen begin 2022 drie leveranciers worden geselecteerd voor een offertetraject en uitgenodigd 

worden voor een productpresentatie. Op basis van selectiecriteria zal een keuze voor een dashboard 

gemaakt worden, waarna de implementatie gestart kan worden. En zo zal het jaar 2022 in het teken 

staan van dit nieuwe dashboard. 

De HKZ auditor was in september 2021 enthousiast over onze aanpak, maar vraagt tegelijkertijd  

aandacht voor een goede borging in de organisatie. Ook inhoudelijk zullen documenten steeds  

logischer op elkaar moeten gaan aansluiten. Dit vraagt tijd, maar ook prioriteit.

2.9. 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 

De meest voorkomende risico’s zijn onder andere: 

• Verslikken

• Inzicht in eigen rechten en plichten

• Communicatieproblemen

• Weglopen 

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 
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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. 

 

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

(on)bekwaamheid van een cliënt een rol.  Als hier sprake van is bij een cliënt, is in het ECD  

opgenomen wie dit van de cliënt overneemt. 

2.10.  Incidenten & calamiteiten

Waarom?
Het melden van incidenten met cliënten door medewerkers middels het invullen van een  

Melding Incident Cliënt (MIC) heeft als doel het bewaken en bevorderen van de kwaliteit  

en veiligheid van de zorg aan cliënten. Als organisatie willen we graag leren van de incidenten  

en de zorg zo beter maken. In 2021 zijn er 2088 meldingen gedaan. In de onderstaande tabel  

en het bijbehorende diagram, is inzichtelijk gemaakt in welke categorie het incident valt. 

Incidenten m.b.t. Aantal meldingen 

in 2021

Percentage van totaal 

Medicatie 460 22%

Vallen 238 11%

Agressie 1018 49%

Automutilatie 178 9%

Seksueel ongewenst gedrag 9 0,4%

Verzorging en behandeling 18 0,8%

Apparatuur en hulpmiddelen 22 1%

Communicatie, documentatie en organisatie 4 0,2%

Overig 141 7%

Totaal aantal incidenten 2088 100%

Beeldvorming

Risico-
inventarisatie

en hulpvragen

Doelen en
afspraken

Uitvoering en
rapportage

Evaluatie
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MIC-meldingen zijn onderdeel van de sturingsinformatie en worden regelmatig besproken  

in de teamoverleggen. De rapportage van de MIC wordt ook besproken en geanalyseerd in  

de tertaaloverleggen per gebied met de Manager zorg en de Raad van Bestuur.

Ontwikkelingen in 2021
•  Veranderingen in management en corona hebben er aan bijgedragen dat de ontwikkelingen  

rondom de MIC zijn gestagneerd in een aantal locaties en gebieden.

•  In het gebied Zuid-West is er juist progressie geweest door methodisch te werken met betrekking tot 

het leren van incidenten en het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorg aan cliënten. 

•  De meldingsbereidheid van medewerkers is heel belangrijk maar varieert. Door hier terugkerend 

aandacht voor te vragen, stijgt het aantal meldingen. Daardoor is het lastig om één op één vast  

te stellen of het aantal medicatiemeldingen door het gebruik van Medimo is afgenomen. 

Wensen voor 2022
•  De progressie die in 2021 geboekt is voor het gebied Zuid-West realiseren in het gebied Midden  

en Oost middels het instrueren van de aandachtsfunctionarissen MIC in de ‘Werkwijze MIC en MIM’. 

•  Het aantal meldingen in de categorie ‘overig’ terugdringen, doordat een melding in de categorie 

‘overig’ vaak ook of beter past bij een bestaande andere categorie. 

•  MIC-aandachtsfunctionarissen krijgen een persoonsgebonden inlogaccount voor Power BI in plaats 

van een locatie gebonden account. Dit is beter qua informatiebeveiliging en privacybescherming. 

Calamiteiten
In 2021 is er één melding van geweld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gedaan. Het gaat  

om een melding van geweld in de zorgrelatie in gebied Zuid, waarbij er sprake was van ongewenste 

bejegening tussen twee cliënten. Onafhankelijk onderzoek is uitgevoerd door Quasir en het onderzoek 

is afgerond en de leer- en verbeterpunten zijn geïmplementeerd. 

Trotspunt Dialoogtafel Regio Midden (april 2022)

Opvallend veel minder ernstige incidenten in Tharah gedurende laatste jaar. Gevolg van meer  

preventieve aandacht voor cliënten. 

Agressie

Vallen

Apparatuur en hulpmiddelen

Seksueel ongewenst gedrag

Overig

MIC 2021

Medicatie

Automutilatie

Verzorging en behandeling

Communicatie, documentatie en organisatie
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2.11. Implementatie nieuw medicatieregistratiesysteem Medimo

In 2021 is het project Medimo van start gegaan. Dit vloeit voort uit de doelstelling van het jaarplan:  

‘Implementatie van digitalisering medicatieproces met behulp van Medimo’. 

Bij Siloah gebruiken we Medimo als een toedienregistratie-systeem van de medicatie. Het is een  

applicatie voor medicatie die op een elektronische device (laptop/tablet/telefoon)staat en gekoppeld  

is aan het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) Pluriform. In Medimo wordt op de beschikbare device 

door de verantwoordelijke medewerker afgetekend (middels een digitale paraaf) dat de cliënt zijn  

of haar medicatie heeft gekregen. En in geval van risicovolle medicatie wordt door een andere  

medewerker gecheckt of de medicatie juist toegediend wordt, de dubbele controle paraaf. 

De arts is verantwoordelijk voor het voorschrijven van de medicatie. De verantwoordelijke arts schrijft 

voor in een eigen voorschrijfsysteem. Bij wijzigingen stuurt de arts dit door naar de apotheek. De  

apotheek heeft een rechtstreekse koppeling met onze applicatie Medimo. Dagelijks wordt de  

medicatielijst van de cliënt ververst door de apotheek waardoor de kans op medicatiefouten  

beduidend kleiner wordt. Er is altijd een actueel medicatie-overzicht van iedere cliënt.  

Het toedienen van medicijnen gaat zo veiliger, sneller en efficiënter.

In 2021 is ook het Medicatiebeleid (visie, beleid en procesbeschrijving) herschreven dat begin 2022  

vastgesteld is. Hierin is de werkwijze rondom Medimo opgenomen en nieuw is ook het werken met  

BEM coderingen. BEM staat voor Beheer Eigen Medicatie, voor iedere cliënt wordt op vastgestelde  

momenten tijdens de zorgplanevaluatie geëvalueerd welke categorie (nog) van toepassing is:

Categorie 1: cliënt bestelt en gebruikt medicatie zelf 

Categorie 2: zorg bestelt medicatie, cliënt gebruikt medicatie zelf 

Categorie 3: cliënt bestelt medicatie, zorg biedt hulp bij (een deel van) medicatie 

Categorie 4: zorg bestelt en biedt hulp bij (een deel van) medicatie 

Categorie 5: zorg bestelt, biedt hulp bij medicatie en ziet toe op inname

Dit is om te monitoren of het eigen beheer van medicatie door de cliënt verantwoord is. 

De implementatie van Medimo is in mei 2021 gestart. Alle medewerkers van de betreffende  

locaties zijn getraind in het omgaan met Medimo. Bij de scholing omtrent Medimo is er gebruik  

gemaakt van het ‘train-de-trainer’ principe. Alle medicijn coördinatoren zijn getraind door Medimo. 

Deze coördinatoren hebben op hun beurt de eigen collega’s geschoold. Het is in 2021 gefaseerd  

ingevoerd op de verschillende locaties. Voor de regio West wordt Medimo begin 2022 in gebruik  

genomen wegens technische problemen. Ook de afstemming met de dagbestedingslocaties verdiend 

nog extra aandacht en afstemming in 2022.
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Ervaringen van een medewerker uit Regio Zuid
Medimo verhoogt de medicatieveiligheid, daar ben ik trots op!

2020:  Nadat ik rond 22.45 uur de Baxter rollen (voorverpakte medicatie in plastic zakjes) en dozen 

met losse medicatie recht zet op de medicijnkar, kom ik ineens een bak van Lara tegen, met daarin 

een medicijndoosje met losse medicatie. Blijkt zij de dag ervoor Lorazepam voor de nacht te hebben 

gekregen wat vergeten is over te dragen. Het gevolg is een MIC (Melding Incident Client) invullen  

omdat medicatie vergeten te geven is, want Lara slaapt inmiddels

2022: De dokter is geweest en Lara krijgt Sertraline voorgeschreven. We kunnen de losse medicatie 

ophalen, en gelijk staat de medicatie op de digitale lijst van Medimo onder ‘niet-GDS medicatie’ (alles 

wat buiten een Baxter rol uitgedeeld wordt aan medicatie). Tijdens de medicatie ronde valt dat gelijk op 

door de groene kleur, zodat de losse medicatie niet vergeten kan worden. Na het controleren en delen 

wordt de medicatie met een druk op de knop afgetekend. Het gevolg: Met Medimo worden er minder 

fouten gemaakt, omdat het heel inzichtelijk is wie wanneer welke medicatie nodig heeft.

 

  
2.12. Analyse onvrijwillige zorg: Wet zorg en dwang 

De kern van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. De zorg voor mensen met een verstandelijke  

beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen mensen met een  

verstandelijke beperking niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen dan  

bij die keuzes, in overleg met de vertegenwoordigers. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang  

is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.

Het jaar 2020 was het overgangsjaar van de Wet BOPZ naar de Wet zorg en Dwang (Wzd). In 2021 

hebben we als organisatie het gehele jaar te maken gehad met de Wzd. Vanuit de Inspectie Gezond-

heidszorg en Jeugd (IGJ) is de eis om twee keer per jaar een overzicht aan te leveren om inzicht 

te geven in de toegepaste onvrijwillige zorg. Vanuit deze overzichten en de bijeenkomsten van de 

Wzd-commissie is onderstaande analyse gemaakt over 2021 omtrent de Wzd. 

Onderstaande tabel toont het aantal cliënten op wie de onvrijwillige zorg is toegepast in geheel 2021

Onvrijwillige zorg

Totaal aantal cliënten Unieke cliënten met Wzd 
maatregel(en) 

Percentage 

403 32 7,9%
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Vervolgens worden de maatregelen die zijn ingezet in onderstaande tabel weergegeven, verdeeld  

in de negen categorieën van de Wet zorg en Dwang. 

Siloah Aantal maatregelen

Wzd categorie Eerste half jaar Tweede half jaar 

Beperken van de bewegingsvrijheid 26 18

Insluiten 5 3

Beperken van de vrijheid om het eigen leven in 

te richten

17 10

Beperken van het recht op het ontvangen van 

bezoek

0 0

Toedienen van vocht, voeding en medicatie, me-

dische handelingen en therapeutische maatre-

gelen

7 4

Uitoefenen van toezicht op betrokkene 4 2

Onderzoek aan kleding of lichaam; 2 2

Onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op 

gedrag beïnvloedende middelen of gevaarlijke 

voorwerpen;

1 1

Controleren op de aanwezigheid van gedrag 

beïnvloedende middelen

1 0

Totaal 63 40

Toegepaste onvrijwillige zorg in de periode 1-1-2021 tot 31-12-2021

Wzd categorie Subtype Toepassingen Aantal  
cliënten 

Duur in  
minuten

Beperken van de 

bewegingsvrijheid

Fysieke fixatie 

Overig 

269 

115 

27 

23 

4537 

5695 

Insluiten In eigen kamer 113 6 26574

Beperken van de vrijheid om 

het eigen leven in te richten

Overige beperkingen 

Beperkingen gebruik 

communicatiemiddelen 

22

5 

7

2 

2503 

810 

Beperken van het recht op het 

ontvangen van bezoek

- 0 0 0

Toedienen van vocht, voeding 

en medicatie, medische 

handelingen en therapeutische 

maatregelen

 Medicatie 

Medicatie controle of me-

disch handelen en thera-

peutische maatregelen 

6

4 

5

1 

-

-

Uitoefenen van toezicht op 

betrokkene

Toepassen overige toe-

zichthoudende domotica 

3 2 30

Onderzoek aan kleding of 

lichaam;

Onderzoek aan kleding of 

lichaam 

2 1 0

Onderzoek van de woon- of 

verblijfsruimte op gedrag 

beïnvloedende middelen of 

gevaarlijke voorwerpen;

- 1 1 1

Controleren op de 

aanwezigheid van gedrag 

beïnvloedende middelen

- 2 2 4
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Het aantal maatregelen die in het eerste half jaar van 2021 zijn toegepast komt overeen met het tweede 

half jaar van 2020. In het tweede halfjaar van 2021 is er een afname te zien in de toepassing van de 

maatregelen. Met name in het ‘beperken van bewegingsvrijheid’ is een afname te zien. In de volgende 

paragraaf wordt ingegaan wat aan deze daling ten grondslag kan liggen.

Inzicht in de Wet zorg en Dwang
2020 was een overgangsjaar, 2021 is een jaar geweest van verdere implementatie en bewustwording van 

de Wet zorg en Dwang. Vanuit het kwaliteitsrapport 2020 was het aandachtspunt ‘het Wzd-proof maken 

van de begeleidingsplannen’. De volgende activiteiten zijn ondernomen om bewustwording te creëren  

en voor het Wzd-proof maken begeleidingsplannen: 

1.  In juli tot oktober 2021 zijn de volgende nieuwsbrieven en informatie gedeeld met alle medewerkers 

van Siloah. Deze informatie is eerst gedeeld, besproken en vastgesteld met de Wzd-commissie: 

 a.   Instructie: WZD invullen in het ECD. Hierbij aandacht om de Wet zorg en Dwang op de juiste manier 

te verwerken in het cliëntendossier. Als aanvullende informatie om de begeleidingsplannen ‘Wzd 

proof’ te maken. 

 b.   Stappenplan leren van elkaar: Interne kennis, ervaring en tips van het doorlopen van het  

stappenplan zijn gedeeld. Dit om als medewerkers van elkaar te leren en steeds een stapje  

verder te komen. 

 c.   Overzicht van filmpjes, linken en interne documenten: dit om de bewustwording te vergroten  

en de Wet zorg en Dwang dicht bij de medewerker en cliënt te brengen. De filmpjes en linken  

bevatten informatie vanuit kennis en expertise die door ‘Dwang in de zorg’ zijn verzameld.  

Interne documenten geven het beleid en handvaten weer van Siloah. 

 d.    Taken en verantwoordelijkheden: om helderheid te scheppen voor iedere medewerker wat  

er van hem of haar verwacht wordt omtrent de Wet zorg en Dwang. 

2.  Alle nieuwsbrieven en informatie die bij punt één worden beschreven zijn gebundeld in één  

nieuwsbrief waarbij de medewerkers stap voor stap worden meegenomen in de ontwikkelingen, 

verwachtingen en aandachtspunten van de Wet zorg en Dwang. Daarnaast zijn de medewerkers  

geïnformeerd over de veranderingen in de Reparatiewet (reparatiewetsvoorstel dat de uitvoering  

van de Wzd moet verbeteren). 

3.  De bestaande Wzd-commissie is uitgebreid met zorgcoördinatoren vanuit elk werkgebied van  

Siloah. Dit om de informatie die gedeeld wordt in de commissie breed gedragen te laten worden  

en te verspreiden. Daarnaast geven deze zorgcoördinatoren input, opgehaald van de begeleiders 

waardoor de commissie gevoed wordt door praktijkvoorbeelden en knelpunten.  

4.  In december 2021 is er een interne audit uitgevoerd (deskresearch) op de Wet zorg en Dwang.  

Hieruit is naar voren gekomen dat de implementatie nog niet het beoogde resultaat heeft gehad.  

Dit werd met name zichtbaar in de volgende punten: 

 a.   Wijzingen van reparatiewetsvoorstel zijn nog niet opgenomen in het beleidsdocument Wet zorg  

en Dwang van Siloah. 

 b.   Een Wzd-maatregel is wel beschreven maar de toepassingen zijn niet geregistreerd door  

de medewerkers waardoor het cliëntendossier niet overeenkomt met de werkelijkheid. 
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Wat willen we in 2022
1.  Medewerkers worden door de managers gefaciliteerd om tijdig het stappenplan te doorlopen  

en de onvrijwillige zorg te evalueren. 

2.  Het opgestelde Wet zorg en Dwang beleid wordt geëvalueerd en aangepast naar de huidige  

ontwikkelingen en reparatiewetsvoorstel.

3.  De registratie vindt op de juiste manier plaats, waardoor er een export-rapportage is welke  

overeenkomt met de werkelijkheid. 

4.  Er wordt opnieuw een interne audit (zowel desk- en fieldresearch) gehouden hoe we als  

organisatie ervoor staan met betrekking tot de Wet zorg en Dwang. 

Trotspunt vanuit de Dialoogtafel Zuid- West (april 2022)

Vanuit Cliëntenraad: externe WZD-functionaris was zeer positief over de wijze van  implementatie van 

de Wet Zorg en Dwang. De implementatie vond veel meer plaats vanuit gedrevenheid  om het goed 

te doen dan vanuit iets doen dat verplicht is/ moet. Open tegemoettreding geeft ouders vertrouwen, 

omdat ingestoken wordt op vrijheidsbevordering, waarbij cliënt centraal staat.

succes ervaren!  

 

2.13. Klachten cliënten 

In totaal zijn er in het jaar 2021 6 klachten binnen gekomen bij de klachtenfunctionarissen. Geen van 

deze klachten is behandeld door de Klachtencommissie. In 2020 waren er 8 klachten. 

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

Communicatie (vertrouwen) 

Melding vermoeden seksueel 

misbruik

Manager heeft aandachts-

functionaris huiselijk geweld 

erbij betrokken. 

Overig

Veiligheid omstanders/

leefomgeving van een 

cliënt die onder  

begeleiding een  

fietstocht maakt.

Overig (vervoer)

Afspraken m.b.t. vervoer taxibedrijf 

worden niet nagekomen. 

Contact met taxibedrijf gezocht, situatie 

uitgelegd. 

Communicatie(vertrouwen): 

organisatie (veiligheid cliënt).

Client heeft last van eerdere 

traumatische ervaringen en 

mijdt daardoor dagbesteding.

Plan van aanpak opgesteld 

voor re-integratie m.b.v. 

speltherapie. 

Advies Manager Zuid

Moeilijk te plaatsen cliënt, 

alle inspanningen gedaan 

om toch een externe 

goede plaats te kunnen 

bieden. 

 

Overig

Vragen omtrent uithuisplaatsing dochter 

in het verleden. Vanuit het bewaarde 

archief kon hier antwoord op worden 

gegeven.
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Tevredenheid
Aan het einde van de klachtenbemiddeling wordt gevraagd naar de tevredenheid van de cliënt of diens 

familie over onze dienstverlening als klachtenfunctionaris. In 2021 was 100% van de cliënten van de 

door ons afgesloten casussen in het kader van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen zorg (WKKGZ), 

én die reageerden op onze vraag hier naar, tevreden over onze inzet en het bereikte doel. Dit is het 

maximaal haalbare, wat ons zeer verheugt.

Klachtensensitiviteit
Voor de E-learning die is ontwikkeld, diende een softwarepakket aangekocht te worden om deze als 

organisatie online aan te kunnen bieden. Vanwege de kosten die hieraan verbonden bleken te zijn,  

is besloten om een andere manier te zoeken om dit vorm te gaan geven. In verband met langdurige 

uitval wegens ziekte van een van de klachtenfunctionarissen is dit doorgeschoven naar 2022.

Interne Scholing & overleg 
In april, september en december hebben interne overleggen plaatsgevonden met de afgevaardigde 

kwaliteitsmanager en afgevaardigde van de Raad van Bestuur. Van deze overleggen zijn notulen  

gemaakt. Voor zover mogelijk hebben de klachtenfunctionarissen (soms online) scholing en intervisies 

gevolgd om te voldoen aan de eisen die door Registerplein worden gesteld om geregistreerd te kunnen 

blijven.

2.14. Huiselijk geweld

In 2021 heeft de aandachtsfunctionaris twee bijscholingsdagen gevolgd van de LVAK (Landelijke  

Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld en Kindermishandeling).  Daarnaast heeft zij  

de opleiding tot NOPTRA trainer gedaan, om meer bekwaam te worden in het geven van trainingen  

aan medewerkers. 

Wat hebben we bereikt?
•  Alle aandachtspersonen Huiselijk Geweld (iedere locatie heeft tenminste één aandachtsper-

soon) zijn in 2021 driemaal bijgeschoold. Een keer m.b.t. werken met de meldcode, een keer m.b.t. 

verbindende communicatie en een keer m.b.t. borgen in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). 

•  In het ECD heeft de meldcode als “verplicht risico Veilig Thuis” een plaats gekregen, hierdoor wordt 

het methodische werken met de meldcode geborgd. 

• I n 2021 hebben we onderzocht of het zinvol is om een keurmerk Meldcode aan te vragen.  

In afstemming met de afdeling Kwaliteit& Veiligheid  en de Raad van Bestuur, is besloten dat  

dit voor ons op dit moment geen toegevoegde waarde heeft.

•  We hebben geconstateerd dat er onder de medewerkers behoefte is aan meer bekendheid /  

openheid over het onderwerp ‘Veilig Thuis’. Hier willen we in 2022 actie op zetten d.m.v.  

promotiemateriaal en het starten van een 3 maandelijkse nieuwsbrief. 
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2.15. Zorginhoudelijke indicatoren (AO-IC) in het ECD Pluriform

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 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 2020. 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 2b, 3a, 4a, 5a 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 
Zuid/
West

1a Is er een ondertekend zorgplan geüpload wat minder dan  

een jaar oud is?

82 (78) 77 (77) 88 (86)

1b Is er in de afgelopen 12 maanden een begeleidingsplan  

geëvalueerd?

85 (84) 85 (85) 91 (90)

1c Zijn er risico’s ingevuld? 64 (76) 64 (64) 73 (80)

1d Zijn alle verplichte risico’s beoordeeld? 65 (85) 66 (85) 75 (80)

2a Zijn de afspraken en verantwoordelijkheden voor medicatie 

waarvoor de instelling verantwoordelijk is beschreven  

in het begeleidingsplan?

89 (89) 93 (90) 96 (97)

2b Hebben er in de afgelopen 12 maanden incidenten  

plaatsgevonden rond de medicatie, waarvoor  

de instelling verantwoordelijk is?

36 (41) 29 (28) 43 (40)

3a Is er een afzonderingsmaatregel beschreven  

in het begeleidingsplan?

0 (100) 0 (0) 0(0)

3b Zijn er alternatieven besproken voor afzondering? 100 (100) 100 (100) 100 (100)

3c Is het effect van afzonderingsmaatregel geëvalueerd? 100 (100) 100 (100) 100 (100)

4a Is er in het afgelopen jaar sprake geweest van fixatie? 0 (0) 0 (0) 0 (1)

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

4c Is het effect van de fixatiemaatregel geëvalueerd? 100 (100) 100 (100) 100 (100)

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

toediening van medicatie?

0 (0) 1 (1) 0 (0)

5b Zijn er alternatieven besproken voor gedwongen medicatie? 100 (100) 100 (100) 100 (100)

5c Is het effect van de gedwongen medicatie geëvalueerd? 100 (100) 99 (99) 100 (100)

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

gebied van agressie?

15 (30) 15 (20) 22 (19)

7 Poetst de cliënt dagelijks zijn/haar tanden (met of zonder hulp)? 89 (88) 90 (87) 96 (98)

8 Zijn er afspraken gemaakt over gezonde leefgewoonten? 92 (91) 91 (88) 97 (98)

9 Heeft de cliënt een ECD cliëntportaal account? 6 (6) 15 (14) 9 (10)

10 Is voor deze cliënt een of meerdere mantelzorgaccounts  

aanwezig?

79 (75) 63 (62) 77 (73)

 Wet zorg en dwang (nieuw)    

11 Is alle onvrijwillige zorg akkoord? (Wzd-functionaris) 72 (74) 85 (83) 75 (83)

12 Is alle onvrijwillige zorg akkoord? (Zorgverantwoordelijke) 100 (100) 100 (100) 100 (99)

13 Zijn alle acties beoordeeld conform de Wzd? 93 (84) 83 (80) 90 (89)
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2.16  Terugkoppeling HKZ audit september 2021 

Laag HoogMATE VAN
CONTROLE

1 5

2 4

3

Welke sterke punten en ontwikkelpunten zijn door de HKZ-auditor opgemerkt?

•  Medewerkers kennen de cliënten goed en zoeken samen naar passende mogelijkheden  

als de cliënt een wens heeft.

•  Medewerkers van de woongroep werken steeds meer samen met medewerkers van  

de dagbestedingsgroep. Dit is ook gelijk een ontwikkel punt. Door samen na te denken bieden  

we passende zorg en begeleiding, vanuit één zorg-/begeleidingsplan.

•  Er is oog voor de ouder wordende cliënt. We maken samen plannen hoe we ook in de toekomst  

de beste zorg aan onze (ouder wordende) cliënten kunnen geven.

•  Als organisatie kunnen we hoogwaardige kwaliteit van zorg- en begeleiding leveren.  

Het advies wat we kregen: Vier samen de behaalde successen! 

•  De wens om samen te leren en ontwikkelen is zichtbaar door het durven open staan voor feedback 

en het zoeken van onderlinge afstemming. 

Zie voor de aandachtspunten en het bijbehorende plan van aanpak bijlage 4. 

 
3. Werken aan cliënttevredenheid (Bouwsteen 2) 

Met het cliënttevredenheidonderzoek en Zorgkaart Nederland zetten wij ons in om in verbinding te 

blijven met onze cliënt(vertegenwoordigers) en werken we mee aan de pijler ‘Ken de cliënt’, vanuit het 

gedachtegoed Begeleiden met Perspectief. Tot en met 2021 voerden we iedere 2 jaar een cliënttevreden-

heidsonderzoek uit. In 2021 is besloten om het cliënttevredenheidsonderzoek op een andere manier uit te 

gaan voeren. Deze paragraaf eindigt met de ervaringen van een cliënt, een cliëntvertegenwoordiger en 

een medewerker in coronatijd.   

3.1. Zorgkaart Nederland 
 
Op Zorgkaart Nederland is het gemiddelde cijfer in 2021 een 8,4 op basis van 68 waarderingen. In 2020 

was dit een 8,6 op basis van 24 waarderingen. We zijn dankbaar voor het mooie cijfer en de hoeveelheid 

waarderingen die we van cliënten en hun vertegenwoordigers hebben gekregen. Het cijfer is een gemi-

ddelde van de waarderingen op de volgende aspecten: afspraken, deskundigheid, informatie, herkennen 

van veranderingen, passende zorg en ondersteuning, een vast team, luisteren en accommodatie.
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Regio Midden Woonlocatie Tharah cliënt:

‘Ik ga elke 2 maanden logeren op Tharah. Daar kijk ik heel erg naar uit. Ik vind het gezelig om met eigen 

leeftijgenoten samen te zijn. De mensen van Tharah die mij zorg verlenen begrijpen mij en luisteren naar 

mij.’ 30 juni 2021

Regio Midden Woonlocatie Tharah cliëntvertegenwoordiger:

‘Als moeder van een cliënt, hier mijn ervaring met Siloah. Ik ben tevreden over de zorg die mijn dochter 

krijgt, er is veel geduld nodig om mijn dochter te helpen. Dat hebben ze met haar. Ondanks haar haar 

moeilijk gedrag. Er wordt met liefde gewerkt. Zorg heb ik wel over het grote verloop van personeel,  

dat is voor mijn dochter erg moeilijk, telkens nieuwe gezichten, dat uit ze met moeilijk gedrag.  

Maar Siloah is in mijn ogen een prima organisatie.’ 12 juli 2021

Regio Oost, Woonlocatie de Burcht Rijssen

‘Erg tevreden over de liefde en aandacht die gegeven wordt en over de bereidheid om nog beter te leren 

omgaan met de cliënt.’ 10 sept. 2021

Regio Zuid, Woonlocatie De Rondas

‘De zorg wordt met liefde gegeven.’ 17 juni 2021

3.2.  Clienttevredenheidsonderzoek (CTO) 2021  
 
Tussen 1 september en 22 november 2021 is in de gebieden Oost en Midden een cliënttevredenheid-

sonderzoek (CTO) uitgevoerd. De gebruikte methodiek is de Quality Qube en het onderzoek is uitgevoerd 

door Buntix Training & Consultancy. Cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers kregen het  

verzoek om een vragenlijst met 16 vragen in te vullen. Dit kon digitaal middels een link in de email of 

indien gewenst op papier. Er werden 13 gesloten vragen gesteld, 1 algemene vraag en 2 open vragen. 

Cliënten gaven antwoord op een driepuntschaal met behulp van drie smileys. Cliëntvertegenwoordigers 

en medewerkers gebruikten een 5- of tienpuntschaal.  

In het gebied Zuid-West is gestart met een ‘doorlopend CTO’. Daarvan zijn nog niet de volledige  

resultaten binnen en daarom zijn deze uitkomsten hier niet opgenomen. Met het doorlopend CTO wordt  

een directe koppeling gelegd tussen het CTO en de zorg- en begeleidingsplan bespreking van de cliënt.  

Het voordeel is dat de uitkomsten op cliëntniveau individueel besproken worden in de zorgplanbespreking 

en zo direct als input ter verbetering voor de cliënt gebruikt kunnen worden. Daarnaast peilen we op deze 

wijze doorlopend de tevredenheid en niet slechts één keer in de twee jaar.
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Hieronder een beknopt overzicht van de drie dimensies Kwaliteit en Dienstverlening  

met de bijbehorende domeinen.

Perspectief van de Cliënt - Familie/Vertegenwoordiger - Medewerker

luisteren       verstaan       verbeteren!

FamilieCliënt 

Begeleiders

Inhoud
Persoonlijke ontwikkeling

Zelfbepaling

Inte-persoonlijke relaties

Sociale inclusie

Rechten en belangen

Emotioneel welzijn

Fysiek (lichamelijk) welzijn

Materieel welzijn

Kwaliteit is multidimensionaal
‘Waar wordt naar gekeken met de Quality Qube?'

Voorwaarden
Competenties van medewerkers

Teamsamenwerking

Ondersteuningsplan

Beschikbaarheid van ondersteuning

Veiligheid

Informatie (over organisatie)

Continuïteit

Organisatie & coordinatie

Relaties
Responsiviteit

Vertrouwen

Informatie (persoonlijk)

Zorgzaamheid

Inleven en luisteren
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Indicatoren
De vragenlijst wordt hieronder getoond, de eerste 13 gesloten vragen zijn een selectie van kritische 

kwaliteitsindicatoren en organisatie-eigen indicatoren, daarna volgt de algemene vraag en tenslotte  

de twee open vragen. 

Voor de dagbesteding werden de algemene vraag en de twee open vragen specifiek toegepast.  

Cliëntvertegenwoordigers en medewerkers ontvingen dezelfde vragen in aangepaste redactie  

en met een 5-puntenschaal (indicatoren), respectievelijk 10-puntenschaal (algemene waardering).

Gesloten vragen (indicatoren) Wonen
1.  Ik beleef regelmatig nieuwe dingen (ik doe nieuwe ervaringen op- ik maak nieuwe dingen mee).

2. Begeleiders houden rekening met mijn voorkeuren en wensen.

3.  De begeleiders ondersteunen mij bij het onderhouden van contacten met mensen die ik belangrijk 

vind (familie, vrienden).

4.  Als ik mee wil doen aan activiteiten buiten mijn woning, dan word ik daar bij begeleid  

(wandelen, winkelen, naar het dorp gaan).

5. Als ik verdrietig, bang of boos ben, dan kan ik bij de begeleiders terecht.

6. Als er wel eens ruzie of onrust is in de groep, helpen de begeleiders dat goed op te lossen.

7. Ik voel me veilig in mijn woning.

8. Wat vind je van de maaltijden die je krijgt (ontbijt, lunch, avondeten)?

9. Wat vind je van je kamer/appartement? Hoe tevreden ben je er mee?

10. Ik word zo goed als mogelijk zelf betrokken bij het maken van mijn begeleidingsplan.

11. Mijn begeleiders komen gemaakte afspraken na (doen wat ze beloven).

12. Mijn begeleiders luisteren goed naar mijn wensen en behoeften.

13. Ik kan met mijn begeleiders praten over de Heere en de Bijbel.

Algemene vraag: Hoe tevreden ben je in het algemeen over de begeleiding die je van Siloah bij het 

wonen ontvangt? Kijk naar jouw ervaringen in de afgelopen 6 maanden. (3 puntenschaal - smileys)

1. Heel goed - ik ben zeer tevreden - houden zo

2. Gaat wel - soms gped, soms niet goed

3. (Helemaal) niet goed - ik ben (zeer) ontevreden - moet beter

4. Weet ik niet - kan ik niet zeggen

Open vragen
1.  Welke drie dingen waardeer je het meest in de begeleiding die door Siloah bij Wonen wordt  

gegeven? Waarin is dit team sterk? Kijk naar jouw ervaringen in de afgelopen 6 maanden.

2.  Welke drie dingen zou je het liefst verbeterd willen zien in de zorg die door Siloah wordt gegeven  

bij Wonen? Wat kan of moet er beter? Kijk naar jouw ervaringen in de afgelopen 6 maanden.
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Resultaten: Respons
Wonen Dagbesteding Ambulante 

Zorg (BZW)

Midden Oost Midden Oost Midden

Cliënten 80% 82% 83% 34* 90%

Cliëntvertegenwoordigers 85% 49% 67% 17* -

Medewerkers 60% 53% 85% 20* 15* 

*Het aantal deelnemers. Responspercentages dagbesteding Oost zijn lastig aan te 

geven doordat het aantal deelnemers per dag wisselt en de COVID-19 maatregelen.

Resultaten: Rapportcijfers 
Hoe tevreden ben je in het algemeen over de begeleiding van Siloah?

Siloah Wonen Dagbesteding Ambulante 
Zorg (BZW)

Midden Oost Midden Oost Midden

Cliënten 2,9/3 2,8/3 2,9/3 2,8/3 2,9/3

Cliëntvertegenwoordigers 7,7 7,4 7,8 7,6 -

Medewerkers 7,4 7,5 7,1 6,8 7,1

Het cijfer van cliënten voor tevredenheid met begeleiding wonen ligt op 2,8/2,9 : dat is zeer hoog.  

Bij cliëntvertegenwoordigers en medewerkers varieert de tevredenheid van 6,8 tot een 7,5.  

Het is belangrijk dat de uitkomsten per locatie besproken worden in de teamoverleggen.

Indicatoren gesloten vragen met de hoogste en laagste score
Siloah Wonen Dagbesteding

Hoogste score Laagste score Hoogste score Laagste 
score

Cliënten 

Gem. Midden 2,7/3

Gem. Oost 2,8/3

Ik kan met mijn 

begeleiders praten 

over de Heere en 

de Bijbel. 

Ik beleef  

regelmatig 

nieuwe  

dingen.

Ik kan met mijn 

begeleiders praten 

over de Heere en 

de Bijbel.

Ik beleef 

regelmatig 

nieuwe  

dingen.

Cliëntvertegenwoordigers

Gem. Midden 4,1/5

Gem. Oost 4,0/5

Als mijn verwant 

verdrietig, bang of 

boos is, krijgt hij/zij 

aandacht en hulp 

van begeleiders.

Mijn verwant 

beleeft  

regelmatig 

nieuwe din-

gen.

De begeleiders 

geven aandacht aan 

het in gepaste vorm 

praten/vertellen 

over de Heere en 

de Bijbel

Mijn  

verwant 

beleeft 

regelmatig 

nieuwe  

dingen.

Medewerkers

Gem. Midden 3,8/5

Gem. Oost 4,1/5

Als een cliënt 

verdrietig, bang of 

boos is, krijgt hij/zij 

aandacht en hulp 

van begeleiders.

De cliënten 

maken  

regelmatig 

nieuwe  

dingen mee.

Als er wel eens  

ruzie of onrust is in 

de groep helpen 

begeleiders dat 

goed op te lossen.

De cliënten 

maken 

regelmatig 

nieuwe  

dingen mee.

Overal wordt de indicator ‘Ik beleef regelmatig nieuwe dingen’ als laagste score genoemd. Het is een  

indicator uit het domein ‘Ontwikkeling’ en verwijst naar kansen die cliënten ontvangen om nieuwe 

ervaringen op te doen, te leren en te ontwikkelen en niet te verzanden in routine. Deze indicator is nieuw 

in Quality Qube onderzoek. Als organisatie denken we dat het jaar 2021 met alle corona beperkingen 

weinig kansen heeft geboden om nieuwe ervaringen op te doen ook vanwege alle restricties.

34



Uitkomsten open vragen
Meest genoemde thema’s op de vraag wat het meest gewaardeerd wordt in de begeleiding.

Midden Oost

Cliënten • Zorgzaamheid

• Emotioneel welzijn

• Fysiek welzijn

• Zorgzaamheid

• Emotioneel welzijn

Cliëntvertegenwoordigers • Zorgzaamheid

•  Competentie  

medewerker

-

Medewerkers • Zorgzaamheid

•  Competentie medew-

erker

• Zorgzaamheid

• Competentie medewerker

Vaakst genoemde thema’s op de vraag wat men het liefst verbeterd ziet in de gegeven zorg.

Midden Oost

• Cliënten • Fysiek welzijn

•  Beschikbaarheid onder-

steuning

• Sociale inclusie

• Beschikbaarheid ondersteuning

• Cliëntvertegenwoordigers • Informatie cliënt

•  Competentie medew-

erker

• Fysiek welzijn

-

• Medewerkers •  Beschikbaarheid onder-

steuning

•  Coördinatie en man-

agement

• Coördinatie en management 

• Competentie medewerker

Hoe verder met de resultaten van het CTO
• Cliënt niveau  Long-arrow-right Zorg- en begeleidingsplanbespreking

• Locatie  Long-arrow-right Teamvergadering

• Gebied  Long-arrow-right Dialoogtafel (CR betrekken)

• Organisatie  Long-arrow-right Vergadering RvT, RvB, CCR, OR, publicatie op website en Insite

Verbeteracties worden opgenomen in jaarplannen van het gebied en de locatie.

Trotspunt Dialoogtafel Regio Midden (april 2022)

Trots op fondsenwerver van het Dienstencentrum die fondsen heeft geworven om bijbelmethode  

mogelijk te maken. Samenwerking tussen de zorg en het dienstencentrum.

Verbeterpunt Dialoogtafel Regio Midden (april 2022)

Verbetering van de maaltijdvoorziening. Ook punt dat naar voren komt uit het CTO. Wens om 

 maaltijden weer zelf te kunnen bereiden. 

Verbeterpunt Dialoogtafel Regio Oost (april 2022)

Voldoende ervaringen voor cliënten. 
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3.2.   Ervaringen cliënt, clientvertegenwoordiger en medewerker  
tijdens de COVID-19 pandemie 

Alleen op zolder
“Mijn kamer in Sebanja is op zolder. Daar staat mijn bed en ik heb er allemaal spullen om te puzzelen 

en knutselen. Het is fijn om wat voor jezelf te kunnen doen op je kamer. Voor de kerst heb ik corona 

gekregen. Toen ben ik tien dagen op mijn kamer gebleven. Ik had het niet zo heel erg en kreeg geen 

koorts. Maar ik heb wel veel geslapen. Gelukkig heb ik niet in het ziekenhuis gelegen. Net voor de kerst 

was ik er vanaf, maar ik kon niet kerst vieren bij mijn ouders. Die wonen in Krimpen aan de IJssel. Ik kon 

wel naar huis bellen dus het was geen heel groot rampje. En kerst kan je ook hier in Sebanja vieren. 

Ik dacht: dan heb ik dat ook een keer meegemaakt. We hebben het gewoon met elkaar gevierd, er was 

lekker eten. Ik mocht niet naar de andere bewoners toe. Na mij werden er nog twee ziek en de zaterdag 

daarna gingen er weer drie plat. Dat gaat wel erg hard, dacht ik toen. We kwamen de tijd bijna zonder 

huisarts door, die is maar één keer geweest. Dat was best goed. Aan corona heb ik niets overgehouden, 

alleen ben ik wel sneller moe. Daarom ga ik ’s avonds vroeger naar bed. Mijn ouders vonden het wel 

jammer dat ik niet kwam met de kerst, maar later ben ik er een weekje naar toe 

gegaan. 

Wilma Rodrigo is bewoonster van Sebanja en werkt in de bakkerij van  

de Siloah-locatie Bodegraven. Sebanja bestaat uit twee woningen met ieder één 

kamer op de zolder. Op één van die kamers zat Wilma net voor de kerst in 2021  

tien dagen in quarantaine. Daar sloeg ze zich dapper doorheen.

Clientvertegenwoordiger Dineke van Toor vertelt:

Leuk en lief 
"Na het onverwachte overlijden van mijn vader in juni 2020 werd ik in zijn plaats cliëntvertegenwoordiger 

van mijn tante Adrie. Ik viel dus meteen met mijn neus in de coronaboter. In het begin kon ik op bezoek 

komen - met een mondkapje op en op haar eigen kamer - maar het werd steeds erger. Tot bezoek  

helemaal niet meer mogelijk was. Gelukkig kan Adrie zich goed vermaken, met haar kast vol boeken is ze 

tevreden. Maar dat ik helemaal niet op bezoek kon gaan voelde wel heel raar. In het najaar kwam er 

corona in het huis en je weet: dan krijgt waarschijnlijk iedereen het. Ook Adrie werd ziek. Ik wilde graag 

extra op bezoek gaan, maar dat kon niet. Daarom belde ik iedere dag met de verzorging. Ik voelde me 

wel een beetje bezwaard, medewerkers hadden het immers erg druk. Gelukkig reageerden ze heel leuk 

en lief op mijn dagelijkse telefoontjes. Dat heb ik erg gewaardeerd, net als het contact vanuit het  

managementteam. Bij iedere nieuwe ontwikkeling stuurden ze een  

nieuwsbrief en dat was fi jn. De feiten blijven vervelend maar je weet 

wel waar je aan toe bent. Ze droegen bewoners op in gebed, de zorgen 

werden voor God neergelegd. Adrie had in het verleden longproblemen, 

dus we waren best bezorgd om haar. Ze is gelukkig helemaal hersteld.” 

Dineke van Toor is cliëntvertegenwoordiger voor haar tante Adrie (86), 

zus van Dineke’s in 2020 overleden vader en bewoner van De Eersteling. 

Adrie was als kind al dol op Dineke, ze delen een voorliefde voor lezen  

en boeken.
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Medewerker Annelies vertelt over haar ervaringen in de corona-tijd: 

In de pastorie 

“Er is een besmetting op De Klimroos, wie wil er zo nodig helpen, vroeg het management op donderdag. 

Nou, dat bleek nog niet mee te vallen, dat begrijp je. De meeste collega’s hebben een gezin, ik zelf ben 

alleenstaand, dus na veel nadenken heb ik geantwoord: ‘Als het echt nodig is, neem dan contact op’. Twee 

dagen later werd ik op zaterdagmorgen vroeg gebeld. Drie bewoners, negatief getest, werden op advies 

van de GGD uit De Klimroos geplaatst. Ze werden ondergebracht in de leegstaande pastorie in Tholen en 

daar was begeleiding voor nodig. Twee uur later was ik bepakt en bezakt onderweg. Ik kende de bewoners 

niet en ben gewoon begonnen met praktische zaken. Slaapkamers inrichten, hun eigen spulletjes een 

plaats geven. De bewoners genoten, ‘het lijkt wel of we op vakantie zijn’. Alle afspraken en verplichtingen 

vielen weg dus er was alle tijd voor elkaar, ze genoten van de aandacht. Dat ze in een pastorie woonden 

vonden ze extra stoer. Het huis van de dominee! Op zondagmorgen zaten ze achter het raam, in de stoel 

van de dominee, naar de kerkgangers te kijken. Familieleden zetten bloemen en taart op de stoep. Veel 

gemeenteleden stuurden een kaartje. We probeerden binnen goed afstand te houden, alles goed te  

reinigen en ik droeg doorlopend bescherming. Toch werden de bewoners ziek en ik ook. Dat ontdekte 

ik pas nadat ik op woensdag was afgelost. Drie weken ben ik behoorlijk 

ziek geweest. Of ik er spijt van heb dat ik me heb aangeboden? Moeilijke 

vraag. Ik neig ernaar om toch ‘nee’ te antwoorden. Het is mijn zorgplicht 

– ook vanuit het geloof - om de ander te helpen.”

Annelies Kriekaard is coördinator zorg in De Boog en pedagogisch  

gezinsbegeleidster bij cliënten thuis. In oktober sprong ze bij in Tholen, 

waar drie bewoners van De Klimroos werden verhuisd naar de pastorie, 

omdat andere bewoners besmet waren. Annelies woonde vijf dagen 

non-stop met de drie in de pastorie.
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4. Zelfreflectie in de teams (Bouwsteen 3) 
 
Goede zorg kan niet bestaan zonder betrokken en vakbekwame medewerkers. Daarom is het  

belangrijk dat medewerkers continu werken aan hun kennis en competenties en teams kijken naar 

wat goed gaat en wat beter kan. Systematisch reflecteren ten behoeve van de zorg aan de individuele 

cliënt, dat is wat we graag willen zien in de teams. Onder deze bouwsteen zijn daarom de uitkomsten 

van het medewerkerstevredenheidsonderzoek beschreven, verschillende ontwikkelingen op gebied 

van scholing en vrijwilligersbeleid en tenslotte komen de teamcoaches aan het woord die een  

belangrijke bijdrage leveren aan het ‘Ken jezelf’ en ‘Ken de ander’ gedachtengoed van het 

Begeleiden met Perspectief.  

4.1.  Medewerkerstevredenheids onderzoek 2021

Doelstellingen
Eind mei 2021 heeft het medewerkerstevredenheidsonderzoek Siloah breed plaatsgevonden. Vooraf zijn 

vanuit HRM de volgende feedbackdoelstellingen gesteld:

•  Hoe zitten medewerkers er in op dit moment, hoe plezierig werken medewerkers? Dit inzicht levert 

op: handvatten voor een nog meer plezierige werkomgeving. 

• Hoe worden we beleefd als werkgever? Wat gaat goed en hoe onderscheidt Siloah zich? 

• Hoe worden de ontwikkelingsmogelijkheden beleefd?

• Inzicht in hoe we medewerkers kunnen binden & boeien.

Onderzoeksmethode
Het onderzoek is uitgevoerd door Effectory onder medewerkers van Siloah en het ondersteunende 

Dienstencentrum in Ridderkerk. In totaal 57 procent van de medewerkers heeft de vragenlijst ingevuld. 

Dit is hoger dan de 51% uit de Benchmark van de sector. 

In onderstaande tabel zijn de resultaten af te lezen op van de overkoepelende thema’s ‘Bevlogenheid, 

betrokkenheid, tevredenheid, werkgeverschap, cliëntgerichtheid binnen teams, efficiëntie  

(met specifiek COVID-19 effectief werken) en onze identiteit’. Van dit laatste thema is geen  

landelijke benchmark bekend. 

Resultaten Siloah Medewerkersonderzoek 2021
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Hieruit zijn trots en verbeterpunten gedestilleerd op team/locatie niveau en op organisatieniveau.  

Op teamniveau waren de trotspunten de cliëntgerichtheid, werksfeer en collega’s. Verbeterpunten  

in het team zijn samenwerking, hoe we omgaan met werkdruk en waardering. 

Op organisatieniveau zijn de trotspunten cliëntgerichtheid, onze identiteit en de onderlinge  

verbondenheid. Verbeterpunten zijn samenwerking tussen teams, mee kunnen denken met  

de organisatie en onderlinge verbondenheid. 

Aanbevelingen die gedaan zijn
1. Wees trots op de mate waarin medewerkers trots zijn op elkaar en de hoge mate van cliëntgerichtheid 

2. Vergroot de bevlogenheid van medewerkers, door: 

•  aandacht te geven aan de ervaring van werkdruk  

(hoge mate cliëntgerichtheid -> hoge werkdruk ervaring).

•  aandacht te geven aan efficiënt werken, hierdoor beïnvloed je het werkvermogen  

en daarmee het werkplezier.

• aandacht te geven aan samenwerking tussen (en binnen sommige) teams.

3.  Vergroot de betrokkenheid van medewerkers, door:

• aandacht te geven aan het maken van fouten

• aandacht te geven aan trainingen binnen DCS

•  goed te kijken/in gesprek te gaan wat de verschillende teams/regio’s nodig hebben  

in goed werkgeverschap

Acties n.a.v. de resultaten
Wat hebben we met de resultaten van het Medewerkerstevredenheid (MTO) onderzoek gedaan?

Een belangrijke leidraad in de besprekingen, is onze visie ‘Begeleiden met perspectief’ (BMP), ken  

de cliënt, ken jezelf, ken de ander. De bedoeling is dat alle locaties/teams aan de hand van dit plan  

aan de slag gaan met de resultaten. 

Op locatie/team niveau 
Eind juni 2021 waren de resultaten van het MTO beschikbaar. 

•  De resultaten zijn besproken in een gesprek tussen de manager zorg, coach en HRM Adviseur van de 

locatie of van het team. Opvallende zaken zijn besproken, de resultaten geduid en de vertaalslag naar 

BMP wordt gemaakt. De resultaten zijn gecategoriseerd in ‘ken de cliënt, ken jezelf, ken de ander’. 

•  Per locatie/team zijn teamsessies gepland om de resultaten te bespreken. Bij voorkeur is dit  

geïntegreerd in BMP sessies die al gepland stonden. We streven er zoveel mogelijk naar om de  

resultaten te borgen in bestaande processen. 

•  Per locatie/team is een actieplan gemaakt naar aanleiding van de teamsessie. Dit hoeft geen groot 

plan te zijn, het gaat er vooral om: waar wil het team aan werken. Wat gaat goed en willen we  

behouden? Wat kan beter en wat is daarvoor nodig?  

•  De teamsessies en vervolgens het maken van het actieplan zijn gedaan in de maanden september  

tot en met december 2021. 

Op organisatieniveau 
•  Uit de resultaten van het medewerkersonderzoek is ook gebleken dat er op organisatieniveau  

zaken zijn die goed gaan en die we willen behouden en dat er punten zijn die we kunnen verbeteren. 

Deze punten zijn gebundeld en in september 2021 besproken in het Portefeuille Overleg ‘Mens en  

organisatie’. Daar is ook besproken op welke manier er met deze punten aan de slag wordt gegaan  

en wie daar verantwoordelijk voor is.
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Verbeterpunt Dialoogtafel Regio Midden (april 2022)

Aandacht voor medewerkers die al langer bij Siloah werken. Welke nieuwe uitdaging is mogelijk.

4.2  Sirjon Academie
 
In de zorg leren we elke dag. Dit willen we met de Sirjon Academie verder ondersteunen. Daarom  

is er in 2020 het Learning Management Systeem ‘LearnLinq’ ontwikkeld. Dit LMS is een online omgeving 

waarin allerlei relevante e-learningen gevolgd kunnen worden op een moment dat het de medewerker 

uitkomt. Er worden ook klassikale trainingen aangeboden in Sirjon Academie waarop medewerkers zich 

in kunnen schrijven. 

We leven in een tijd dat alles snel verandert, dat betekent ook dat het steeds belangrijker wordt om  

‘bij te blijven’ in ons ‘vak’ willen we ons werk op een professionele manier kunnen uitoefenen. Om dit  

concreet te maken hebben we het Sirjon Leerhuis bedacht, een beeld blijft vaak makkelijker bij dan 

tekst. In de afbeelding hieronder is te zien waar we naartoe willen, onze missie.

Ook de 3 elementen van Begeleiden met Perspectief hebben een plaats in het leerhuis

 

Ken jezelf: d.m.v. persoonlijke ontwikkeling en reflectie 

Ken de cliënt: d.m.v. observatie en het op peil houden van je vakkennis en verdieping 

Ken de ander: d.m.v. samenwerking en feedback

Deskundigheid          Gezamenlijkheid          Veelzijdigheid          Verantwoordelijkheid          Laagdrempeligheid

Enthousiaste & betrokken medewerkers
Kwalitatief goede zorg
Medewerkers laten groeien & bloeien
Medewerkers Boeien & binden
Partner van betekenis

Flexibilite
it Reflecteren & feedback

Benutten van verschillen

Delen van kennis
Leren is vanzelfsprekend

Onze missie

Ken jezelf Ken de cliënt

Onze visie

Expert

Vakbekwaam

Startbekwaam

Leerling

Ken de ander

Welke stap zet jij?
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In 2021 is sterk ingezet op het opleiden van managers voor de toekomst. Continuïteit in het management 

is belangrijk, juist ook in zorgorganisaties waar al veel verandert door alle wet- en regelgeving. Om de 

continuïteit van het management positief te beïnvloeden en managers voor de toekomst op te leiden, 

is in 2020 gestart met de voorbereidingen voor een Management Traineeship Zorg en Welzijn. Met een 

aantal andere instellingen die identiteitsgebonden zorg bieden, is het initiatief genomen om samen met 

de Christelijke Hogeschool Ede en Driestar Educatief een twee jaar durend traineeship te organiseren 

voor toekomstige managers. 

September 2021 zijn de eerste kandidaten gestart met de opleiding, vanuit Siloah zijn er drie trainees 

begonnen (waarvan er één inmiddels gestopt is) die tegelijkertijd binnen de organisatie op trainee- 

plekken werkzaam zijn naast de managers zorg. Er zijn voor 2022 niet voldoende trainees plekken  

beschikbaar in de samenwerkende organisaties om een nieuwe klas te starten. Het streven is om in  

september 2023 een nieuwe lichting te starten. We richten ons met de voorbereidingen qua werving 

voor nieuwe kandidaten ook op zijinstromers die momenteel buiten de zorg werkzaam zijn. 

Aandachtspunten vanuit Dialoogtafel Zuid-West (april 2022)

‘Boeien van medewerkers gaat al goed, maar binden van medewerkers vraagt nog aandacht: beter 

behouden en expertise in huis houden. Medewerkers na een training hier in de praktijk ook mee laten 

werken en doorontwikkelen. Interesse voor training komt bij medewerkers voort uit de wil er ook iets 

mee te willen doen.’

En een aandachtspunt is en blijft de identiteit bij uitzendkrachten. 

4.3  Ontwikkelingen vrijwilligersbeleid 

Vrijwilligers zijn van ontzettend groot belang voor de cliënten van Siloah. Juist in coronatijd is dit  

pijnlijk duidelijk geworden toen tijdens de diverse lockdowns uitsluitend personeelsleden in de locaties  

mochten. Vóór corona waren er 1200 vrijwilligers actief binnen Siloah. Dit is een grote groep mensen die 

het verschil maken voor de cliënten. Nu moet nog onderzocht worden hoeveel vrijwilligers  

er over zijn. 

Sommige vrijwilligers zijn actief binnen een woongroep: ze delen koffie uit, helpen met het koken of 

rijden een bus. Andere vrijwilligers komen echt voor individuele cliënten voor één op één aandacht.  

Bijvoorbeeld als er in het zorgplan is aangegeven dat de cliënt wekelijks graag een fietstochtje zou willen 

maken maar niemand in zijn netwerk heeft die dit met hem of haar kan doen. Of iemand komt knutselen 

met een cliënt. Dit sluit goed aan op de pijler uit het Begeleiden met Perspectief  

‘Ken de cliënt’. 

Op dit moment is het vrijwilligersbeleid nog locatie-gebonden georganiseerd. Belangrijke ontwikkeling in 

2021 is dat het beleid ‘Informele Zorg’ is vastgesteld door de organisatie. Het oude beleid is herschreven 

en er zijn een aantal keuzes gemaakt rondom de organisatie van het vrijwilligerswerk. Waardoor vanaf 

2022 de coördinatoren per gebied aangesteld worden. De wijzigingen uit het nieuwe beleid moeten nog 

geïmplementeerd worden op de locaties. Hier wordt in 2022 aandacht aan gegeven middels een flyer die 

ontwikkeld is en uitgedeeld gaat worden.  
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Interview met vrijwilligers bij Tharah

Tiendubbel terug 
“We kenden een echtpaar met een gehandicapte zoon, via hen zijn we betrokken geraakt bij  

clubmiddagen van Helpende Handen. Daar hebben we liefde tot dit werk gekregen. We zijn kinderloos  

en met dit vrijwilligerswerk wilden we een beetje uit ons eigen kringetje komen. Dat is heel goed voor  

ons geweest. We zijn iedere dinsdag om de twee weken in Tharah, samen met onze vrienden Piet  

n Rieneke van der Pol. Het is fi jn om iets voor een ander te doen. Toen corona kwam ging alles op slot.  

Je miste de bewoners, de contacten en de ontmoetingen heel erg. Het voelde gewoon heel akelig en je 

was ook bezorgd over bewoners en verzorgenden. Weet je wat het is, je houdt van de bewoners en merkt 

dat dit wederzijds is. Gelukkig kregen we vorig jaar na de eerste maanden een telefoontje. Er werd een 

kakelwagen geplaatst, waar ouders en familie veilig met bewoners konden spreken. Of we daar wilden 

helpen. Wij zetten er een kopje koffie met wat lekkers klaar 

en ontsmetten na ieder bezoek de ruimten. Later mochten 

we ook weer ander werk oppakken. Dat voelde echt als weer 

thuiskomen, zo geweldig. Waarom we dit werk doen?  

We liepen eens over straat met één van de bewoners.  

Een mevrouw sprak ons aan: ‘wat ziet u in die mensen’ vroeg 

ze. Ons antwoord? ‘Mevrouw, de liefde die je geeft krijg je 

tiendubbel terug.” 

Adriaan en Ria de Gans uit Amersfoort deden voorheen  

vrijwilligerswerk in Siloah-locatie Bethesda. Ze zijn sinds de  

verhuizing van bewoners actief in Tharah, samen met hun 

vrienden Piet en Rieneke van der Pol.

4.4  Teamcoaches en hun reflecties in teams

Teamcoaches zijn een aantal jaar geleden ontstaan toen er een organisatieverandering werd doorgevoerd 

naar meer zelfstandig werkende teams. Sinds ongeveer twee jaar is het doel van teamcoaches om 

aanjagers te zijn van het al eerder genoemde ‘Begeleiden met Perspectief’. De doelstelling is om 

organisatie breed deze zorgvisie/methodiek uit te rollen. Teamcoaches vallen onder de directe aansturing 

van de Managers Zorg en hebben een breed takenpakket, altijd gericht op het bevorderen van reflectie en 

ontwikkeling bij medewerkers en teams.

Anja is werkzaam als Teamcoach, in 2021 voor de Regio Midden. Anja trekt nauw op met de gedrags-

deskundigen en managers. Tijdens het maandelijkse teamoverleg is ze altijd bij de cliëntbesprekingen. 

De gedragsdeskundige stelt vragen aan het team over de cliënt aan de hand van een bepaalde methodiek 

die onderdeel is van BmP en als teamcoach stelt Anja vragen op het gebied van reflectie aan de teamleden. 

Voorbeelden hiervan zijn: Wat doet dat gedrag van deze cliënt met jou? Wat betekent het voor jouw 

begeleidingsvraag? ‘Ken jezelf’ ontstaat dan tijdens zo’n gesprek en omdat medeteamleden ook reageren, 

ontstaat er ook ‘Ken de ander’. 

Wat er uit de cliënt besprekingen komt, wordt in het Elektronisch Cliënten Dossier geplaatst of in notulen 

opgenomen. Het is de uitdaging om vanuit de cliëntbesprekingen concrete verbeterpunten of acties te 

halen en deze goed te borgen. Dit vraagt van de voorzitter van het overleg dat ze concreet samenvat wat 

besproken is en dat de notulist het opneemt in de notulen en actielijst. En dat deze actielijst op een vast-

gestelde tijd geëvalueerd wordt om te zorgen voor de borging. Dit methodisch werken vraagt de aandacht. 
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Medewerkers kennen Anja en komen ook naar haar toe met allerlei vragen, soms op advies van   

de manager en soms uit zichzelf. Bijvoorbeeld vragen over de balans tussen werk en privé, grenzen 

aangeven, samenwerkingsvragen of professionele ontwikkelingsvragen. Opvallend was dat er veel  

vragen kwamen over het aangeven van grenzen en soms ook vragen over het herkennen van  

spanning bij cliënten. 

Mede daarom is in samenspraak met de Managers Zorg en de opleidingsadviseur in het kader van 

Samen Leren en Ontwikkelen besloten dat alle teamcoaches een opleiding tot weerbaarheidstrainer 

gingen volgen bij Facet Trainingen. Facet Trainingen is een bureau voor medewerkers in de zorg en 

het (speciaal) onderwijs, die in hun werk te maken hebben met cliënten met een complexe hulpvraag. 

In 2021 hebben de teamcoaches deze training gevolgd en is een plan gemaakt om de training in 2022 

verder uit te rollen binnen de teams via het train-de-trainer principe. 

In de training wordt begonnen met een stukje bewustwording: wat is moeilijk verstaanbaar gedrag? 

Wat is zichtbaar en wat is niet zichtbaar? En wat kunnen factoren zijn waardoor dat gedrag ontstaat? 

Hoe werkt de spanningsopbouw bij iemand in de verschillende fasen. Er wordt tijdens de training veel 

casuïstiek gebruikt die medewerkers zelf in mogen brengen. En qua spanningsopbouw: Hoe werkt dit 

nu bij jou zelf? Welke factoren helpen bij stress-opbouw en -afbouw. Wat is de functie van grenzen en 

hoe geef je grenzen aan? Dus ‘Ken jezelf’. Maar ook ‘Ken de ander’, als er bijvoorbeeld een incident 

plaatsvindt, wat heb jij daarna nodig van je collega’s?  Als er vraag naar is, kan er ook geoefend worden 

met fysieke weerbaarheid. In 2022 gaan de trainingen Weerbaarheid met een tijdsinvestering van 12 

uur binnen de teams gegeven worden. 

In 2020 is de pilot Coördinator Zorg-leertraject van start gegaan in Regio Midden. Dit project is gestart 

omdat er veel collega’s zijn die vanuit eerst begeleider zijn de stap maken naar coördinator zorg.  

In de praktijk zagen we dat ze worstelden met hun nieuwe rol wat betreft grenzen en weerbaarheid.  

Dit traject is in 2021 afgerond en uit de evaluatie van het traject kwam naar voren dat de training goed 

werkte qua professioneel handelen, maar dat er ook op praktisch gebied wel behoefte is om sterker  

te worden. In 2022 is een nieuw traject van start gegaan met de zorgcoördinatoren.  

Eén keer in de maand wordt er in de Regio Midden een driehoeksoverleg gehouden tussen de Manager 

Zorg, de teamcoach en de gedragsdeskundige. Hierin wordt besproken wat er speelt in het team of op 

de locatie. 

In een gebiedsoverleg met alle managers werd duidelijk dat Anja zich als teamcoach ook meer kan 

richten op het coachen van de teams van Verzorgingshuis Elim (wat net als Siloah onderdeel uitmaakt 

van de overkoepelende Zorggroep Sirjon) en dat is gepland voor 2022. 

Grootste trotspunt van 2021: Het er zijn voor de mensen en zo normaal mogelijk doorgaan temidden 

van alles wat er speelde en op ons afkwam dit tweede jaar dat corona rondging. 

Grootste aandachtspunt van 2021: weerbaarheid van medewerkers en het ‘boeien en binden’ aan 

de organisatie. 
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Teamcoach Rieneke, Regio West
Wat waren de ontwikkelingen op het gebied van zelfreflectie in de teams in Regio West in 2021?

Afgelopen jaar heb ik veel Begeleiden met Perspectief teamcoach-sessies gedaan. Inmiddels ben  

ik met alle teams in Regio West aan het werk. Tijdens deze sessies probeer ik samen met de  

orthopedagoog, de medewerker mee te nemen in de visie achter Begeleiden met Perspectief.  

Kernbegrippen daaruit zijn: - Anders kijken, -Denken in mogelijkheden en heel belangrijk: niet alleen 

het gedrag zien, maar de hulpvraag erachter. Betekenis-verlenen aan het gedrag dat je signaleert. Om 

bijvoorbeeld in het geval van een signaleringsplan van een cliënt, te proberen escalatie te voorkomen. 

Met als doel om zo een stuk bewustwording te creëren bij medewerkers in het ‘Kennen van de cliënt’. 

Dit doen we in nauwe samenwerking met de orthopedagoog. Als coach richt ik me op wat jij als  

medewerker nodig hebt om de cliënt goede begeleiding te kunnen geven. En hoe we als team ons 

verder kunnen ontwikkelen om goed op de hulpvraag van de cliënt in te kunnen gaan. 

In 2021 hebben we dit allemaal erg op maat moeten aanbieden vanwege corona. Hoe houden de teams 

het hoofd boven water was de grote vraag, omdat het vanwege corona echt overleven was. Alle sessies 

waren online we hebben weinig fysiek bij elkaar kunnen komen en dat heeft zijn weerslag op het team. 

Ik heb ook veel ingezet op individuele coaching van medewerkers die dat nodig hadden.

Interessant is ook dat het belang van het kennen van de cliënt alleen maar groter is geworden door  

de invoering van de Wet Zorg en Dwang. Onvrijwillige zorg inzetten doen we nu zo minimaal mogelijk 

en daarom is het extra van belang om de cliënt te kennen. 

Zijn er specifieke doelen voor 2022 gesteld in Regio West? 

Functioneringsgesprekken zijn in de hectiek van afgelopen jaar wat uit het oog verloren. Ik ben een 

format aan het ontwikkelen voor een functioneringsgesprek op basis van Begeleiden met Perspectief. 

Hierin komt bijvoorbeeld de behoeftecirkel terug, om herkenbare taal te gebruiken.  Ook de agenda’s 

van de vergaderingen zijn opgebouwd aan de hand van BmP. 

Als teamcoaches komen we maandelijks bij elkaar als collega’s om te sparren en van elkaar te leren  

wat heel waardevol is gezien de verschillende regio’s waar we werken. 

Verbeterpunt dialoogtafel Regio Midden (april 2022)

Begeleiden Met Perspectief. Iedereen is er wel mee bezig, maar er wordt toch nog te veel  

onduidelijkheid ervaren. Gepleit wordt voor evaluatie en vaststelling wat onze visie is. Hoe BMP  

in de praktijk vorm te geven? Ook worden nieuwe medewerkers onvoldoende geschoold  

en ondersteund. Uit MTO blijkt ook gebrek aan beleving van onze visie op de werkvloer. 
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5. Externe visitatie (bouwsteen 4)

Aan   : G. de Pater (Siloah)
Van  : D. de Braal, D. Kloosterman (VGS)
Betreft  : Kort verslag externe visitatie kwaliteitsrapport 2021 Siloah
Datum  : 10 mei 2022

Introductie
In het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is vastgelegd dat iedere organisatie die werkzaam is in deze sector  
jaarlijks een kwaliteitsrapportage op dient te stellen. Het gaat in die rapportage niet alleen om het beeld dat  
de organisatie zelf heeft van de kwaliteit van de geboden diensten, maar ook om de dialoog hierover met direct 
belanghebbenden, zoals de toezichthouders, leden van (centrale) cliëntenraad en medewerkers. Aanvullend hierop 
wordt iedere twee jaar een externe visitatie gehouden, specifiek gericht op het kwaliteitsrapport. 

Het doel van deze visitatie is antwoord geven op de vraag hoe de organisatie kwaliteit van zorg en kwaliteit van 
bestaan en bijbehorende verbeteracties duidt en onderbouwt in het kwaliteitsrapport. Daarbij geeft de visitatie  
geen oordeel over de verschillende facetten van de kwaliteit van de dienstverlening zelf. Het gaat wel over de  
gedegenheid van de aanpak van de kwaliteitsrapportage en over het informatiegehalte van de kwaliteitsrapportage.

Gevolgde aanpak
Voorafgaand aan de visitatie dd. 10 mei jl. heeft de visitatiecommissie de kwaliteitsrapportage van Siloah en  
aanverwante documenten ontvangen. De commissie heeft zich verdiept in de documenten. Daarbij zijn de vier  
bouwstenen uit het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (2017) leidend geweest. Dit betreffen de volgende items: 
• Zorgproces rond de individuele cliënt
• Onderzoek naar cliëntervaringen
• Zelfreflectie in de teams
• Kwaliteitsrapportage en visitatie

Op 10 mei 2022 vond de visitatie plaats op basis van de onderstaande agenda:
• 15.00 – 15.45 uur       Gesprek met Managers Zorg vanuit portefeuille Kwaliteit
• 15.45 – 16.30 uur       Gesprek met de bestuurder en adviseurs Kwaliteit 
• 16.30 – 17.00 uur       Korte reflectie door visitatoren
• 17.00 – 18.00 uur       Terugkoppelingsgesprek + afronding (gezamenlijk) 

De gesprekken kenmerken zich door een transparante en open houding, waarbij de verschillende gesprekspartners 
op een professionele wijze inzage gaven in de kwaliteitsbeleid en -uitvoering van de organisatie. Als visitatie- 
commissie hebben we de gesprekken als plezierig ervaren.

Bevindingen
•  Op verschillende fronten is Siloah bezig met ontwikkelingen die voortkomen uit de missie van de organisatie  

en die er om die reden dan ook zeker toe doen. Voorbeelden hiervan zijn de oprechte aandacht voor de cliënt 
(mensvisie en zorgvisie) en het samen leren en ontwikkelen. Ook de inzet van een fondsenwerver met mooie 
resultaten draagt bij aan de kwaliteit van het aanbod van de organisatie in het directe belang van de cliënten.
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•  In de gesprekken en uit de rapportage blijkt dat op alle lagen in de organisatie sprake is van grote passie voor  
de doelgroep. Dit wordt ook geïllustreerd door de voorbeelden die in de rapportage zijn terug te vinden.  
Een groot hart voor de onderscheiden doelgroepen is kenmerkend voor Siloah.

•  Voorgenoemd punt heeft ook een keerzijde: de bereidheid om alle doelgroepen van een passend aanbod 
te voorzien en alle cliënten te plaatsen, tenzij het niet meer kan, schuurt wel eens met de kwaliteit die Siloah 
nastreeft. In de gesprekken bleek dat men zich hiervan bewust is en dat men zoekend is naar hoe hier op een 
professionele manier mee omgegaan kan worden, al dan niet in samenspraak met ander reformatorische  
zorgaanbieders.

•  De organisatie is volop in beweging. Er wordt hard gewerkt om iedereen mee te nemen in de ontwikkelingen. 
Tegelijk is er een risico is dat de voortgang en borging van ontwikkelingen ‘in de hoofden’ van (enkele) mensen 
zit; dat zorgt voor kwetsbaarheid in de voortgang van de ontwikkelingen. Dit risico wordt versterkt door  
discontinuïteit in verband met wisselingen in het management, bij de gedragsdeskundigen en de teams.

•  De cliëntgerichtheid en goede zorg is de kern voor het handelen in alle lagen van de organisatie. Hiervan zijn 
meerdere voorbeelden te noemen. Zo heeft het cluster Kwaliteit en veiligheid vanuit de verschillende  
taakgebieden in alle regio’s twee contactpersonen die een directe lijn hebben met de locaties. Een ander  
voorbeeld betreft de visie op en de realisatie van vastgoedontwikkelingen. 

•  Begeleiden met Perspectief is vanuit voorgaande jaren een waardevolle benadering gebleken en vormt een 
belangrijke basis voor het handelen. Die meerwaarde is er nog steeds, al is er om diverse redenen sprake van 
stagnatie. De urgentie van herijking van deze werkwijze wordt gezien en ervaren binnen de organisatie.  
Om vandaaruit weer verder te gaan met name de onderdelen Ken jezelf en Ken de ander. Begeleiden met  
Perspectief wordt onder andere gezien als een passende werkwijze bij de doelgroepen ZZP7 en de ouder 
wordende cliënt. 

•  Het concept van de Sirjon Academy staat als een huis (ook letterlijk, zie afbeelding par. 4.2). De beleidsvoornemens 

uit 2021 ten aanzien van continuïteit in het management hebben op een prachtige manier een vervolg gekregen 

met een Management Traineeship Zorg en Welzijn. Daarbij is er sprake van samenwerking met diverse andere 

partners.

•  Vanuit de vorige visitatie is de aanbeveling gedaan om de indeling en opzet van de rapportage te herzien,  
zodat de leesbaarheid en het overzicht wordt vergroot. Deze aanbeveling heeft geen opvolging gekregen

•  De bijdragen in de rapportage vanuit de verschillende geledingen en locaties laten een divers beeld zien in hoe 
er wordt gerapporteerd. Zo wordt er soms een specifiek doel weergegeven (bijv. par. 2.15) en wordt er een enkele 
keer een paragraaf afgerond met wensen voor 2022 (bijv. par. 2.1, 2.4 en 2.10). Een ander punt (was ook de vorige 
visitatie een aanbeveling) betreft een duiding vanuit het management van de resultaten/ontwikkelingen.  
Wat vindt het management van de resultaten/ontwikkelingen? Wanneer is er tevredenheid? Wanneer vraagt iets 
om actie/verbetering? 

•  In de gesprekken is duidelijk naar voren gekomen dat de duiding er wel terdege is en dat er ook zicht is op  
wanneer iets om opvolging/actie vraagt en wanneer niet. Dit is echter niet beschreven.

•  De rapportage getuigt van een royaal aantal kwaliteitsinstrumenten die worden benut om de kwaliteit  
te meten en te volgen. Siloah laat daarmee zien dat zij het belangrijk vindt om continue bezig te zijn met  
de kwaliteit(sverbetering) van de dienstverlening, conform het uitgangspunt dat identiteit en kwaliteit hand in 
hand moeten gaan. De veelheid aan instrumenten geeft tegelijk de behoefte aan samenhangend inzicht in data 
en ontwikkelingen, zo blijkt uit de gesprekken. Om daarin te voorzien wordt er gewerkt aan de realisatie van een 
Organisatie Management Systeem (OMS).
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Aanbevelingen
•   De externe en interne ontwikkelingen en plannen vragen om continuïteit in de verschillende regio’s op alle 

niveaus in de organisatie. Op wisselingen in personeel is slechts ten dele invloed uit te oefenen. Door te  
beschrijven ‘wat in de hoofden zit’, wordt ook bijgedragen aan continuïteit. Daarbij is samenhang tussen  
beschreven beleid, werkwijzen, etc. een belangrijk aandachtspunt.

•  Borging van Begeleiden met Perspectief vraagt de nodige aandacht. Het in de gesprekken verwoorde  
voornemen om dit concept te herijken binnen de teams/regio’s verdient aanbeveling. Naast de sterke  
inhoudelijke meerwaarde van Begeleiden met Perspectief draagt conceptueel werken bij aan gezamenlijke  
taal en focus en dat versterkt het draagvlak en daarmee de kwaliteit. 

•  Zorg voor bezinning vanuit de missie van de organisatie over welke zorg wel/niet geboden kan worden.  
Het betrekken van de mensen op de werkvloer bij deze bezinning is een waardevol element. Daarbij verdient  
het uitgangspunt dat kwaliteit leveren gepaard gaat met grenzen stellen en keuzes maken, ruime aandacht.  
Door de ogenschijnlijke tegenstelling van passie (het grote hart) enerzijds en begrenzing (kwalitatieve,  
professionele afwegingen) anderzijds bespreekbaar te maken, wordt er geïnvesteerd in de arbeidsethos van 
 het personeel. 

•   Neem in de rapportage een overzicht op van het netwerk van Siloah. Dit betreft zowel organisaties waarmee 
wordt samengewerkt als ook organisaties waarvan expertise wordt betrokken. 

•  De kwaliteitsrapportage laat per paragraaf een verscheidenheid aan opzet en invulling zien. Werk volgens een 
vast format de te vermelden items uit, bijvoorbeeld:

  a. Doel
  b. Realisatie van interventies/ontwikkelingen of samenvatting van data
  c. Duiding en waardering van de realisatie
  d. Conclusie, al dan niet met vervolgacties
• Vat iedere bouwsteen samen voor wat betreft conclusies en eventuele vervolgacties.
•  Het duiden van kwantitatieve en kwalitatieve data en het aanbrengen van samenhang tussen de verschillende 

gegevens geeft een verdieping en richting aan het kwaliteitsbeleid. Aansluitend hierop verdient het  
de aanbeveling om waar mogelijk te werken met normindicatoren.

•  Gezien aanbeveling 1 en 2 zetten we graag een streep onder de ontwikkeling van het OMS in ontwikkeling.  
Daarbij de kanttekening dat het gaat om een instrument. Het gaat om het verhaal achter de data. Dat sluit aan  
bij de intenties en motivatie van het personeel om vanuit intrinsieke gedrevenheid goed werk te leveren (zie ook 
de opmerking van dialoogtafel Zuid – West in par.2.12).

•  Breng een doorlopende structuur aan in de kwaliteitsrapportage en het jaarplan Zorgroep Sirjon 2022 om  
de leesbaarheid te verbeteren (zie ook de aanbeveling hieromtrent bij de vorige visitatie). 
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6. Opvolging (verbeter)acties voor 2021

Verbeteracties opgesteld n.a.v. 

kwaliteitsrapport 2020

Stand van zaken 2021

1 Teamcoaches actief blijven betrek-

ken bij de aan te brengen focus op 

onderwerpen en projecten

Uit dialoogtafel gebied Zuid-West:

1. Verbinden van thema’s, bijvoorbeeld ‘Wonderlijk  

gemaakt” en “Begeleiden met Perspectief”.

2. Samenwerking gedragsdeskundige & coach:

- Leervragen worden grondiger aangepakt

- Leerbehoeftes worden beter in kaart gebracht;

- Borging wordt sterker;

Interne training sluit beter aan/ is effectiever dan 

externe training

2 Voldoende oog hebben en houden 

voor passende dagbesteding, juist 

na de lessen van COVID-19

Tot en met 2021 kwam dagbesteding voor cliënten  

alleen voor vergoeding in aanmerking als werd 

voldaan aan de bepaling dat de dagbesteding  

overdag, buiten de woonsituatie én in groepsverband 

plaatsvond.  Vanuit de ervaringen die zijn opgedaan 

met flexibele en passende dagbesteding in coronatijd 

zijn de normen voor vergoeding door het  

Zorgkantoor aangepast. Tijdens de coronapandemie 

is de mogelijkheid geboden om tijdelijk af te wijken 

van een aantal voorwaarden en dit is eind 2021  

geformaliseerd in regelgeving rondom de Wlz.  

Hierdoor kunnen we als organisatie meer zorg op 

maat bieden voor de individuele cliënt door  

bijvoorbeeld een huiskamerproject als dagbesteding 

aan te bieden voor cliënten waarvoor dat een  

meerwaarde heeft t.o.v. dagbesteding buitenshuis. 

3 Voldoende aandacht voor het 

team, hoe houd jij als medewerker 

je werk vol en wat heb jij hiervoor 

nodig?

In coronaperiode heeft Manager Zorg meer in  

nabijheid van en intensiever met teams  

samengewerkt. En de teamcoach ingezet voor  

individuele coaching van medewerkers. 

4 Doorontwikkelen van Begeleiden 

met Perspectief (BmP)

Naast de daadwerkelijke uitvoering van BmP in de 

praktijk van alle dag waar veel over te lezen is in 

voorliggend kwaliteitsrapport is ook op organisa-

tieniveau gewerkt aan het verder handen en voeten 

geven aan BmP. Twee gesprekken hebben inmiddels 

plaatsgevonden, twee gesprekken staan gepland. 

Vanuit de Raad van Bestuur is opdracht gegeven voor 

een denktank begin 2022, deze is in voorbereiding.
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5 Ouder wordende cliënt hoe  

hiermee omgaan in de toekomst?  

Het idee is om een toolbox te ontwikkelen voor  

medewerkers om hen te ondersteunen bij het  

organiseren van de nodige begeleiding en zorg aan 

deze doelgroep. Waar moeten medewerkers aan 

denken bij het organiseren van de zorg en begeleid-

ing van een ouder wordende cliënt. Wat gaat de  

medewerkers helpen om deze groep goed te helpen. 

In grote lijnen zullen in de toolbox worden  

opgenomen:

  -  Visievorming over ouder wordende cliënt en  

laatste levensfase om zorg (wonen & zorg)   

en begeleiding (dagbesteding) te kunnen bieden 

tot en met de laatste levensfase;

  - Richtlijnen voor financiering;

  -  Signaleringsinstrumenten, zoals meetinstrument 

Palli;

  -  Kader voor vormgeving van multidisciplinair  

overleg;

  - Competentieprofiel medewerkers;

  -  Mogelijkheden voor toerusting (bijvoorbeeld  

mentale weerbaarheid en communicatievaardig- 

heden) en deskundigheidsbevordering van  

medewerkers;

  - Aansluiting netwerk palliatieve zorg.

7. Verbeteracties en aandachtspunten voor 2022
Dit Kwaliteitsrapport is een onderdeel van de Jaarplancyclus. Het Jaarplan 2022 is vastgesteld en is als 

bijlage opgenomen bij dit Kwaliteitsrapport. 

Tijdens de dialoogtafels die recent gehouden zijn in alle drie de gebieden, is terug geblikt op wat er goed 

ging in 2021 (wat de trotspunten waren) en op wat nog aandachtspunten zijn voor 2022 en 2023.  

Een aantal trots- en verbeterpunten zijn opgenomen in dit kwaliteitsrapport. 

De verbeteracties en aandachtspunten voor 2022, specifiek gericht op de kwaliteit van zorg, worden 

opgenomen in het Jaarplan 2022. Aandachtspunten die niet meer passen in het jaarplan voor 2022 

en/of die voor de langere termijn bedoeld zijn, worden meegenomen bij het opstellen van het  

strategieplan 2023-2025.

Door het Jaarplan 2022 te verbinden met het Kwaliteitsrapport is de monitoring van de gestelde  

verbeteracties en aandachtspunten eenvoudiger en is de voortgang geborgd.

Vlak voor de publicatie van dit rapport, op 16-05-2022 kwam de brede dialoogtafel samen in het  

Dienstencentrum te Ridderkerk. Aanwezig waren een afvaardiging vanuit: de Raad van Toezicht (RvT),  

de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad (OR), de Centrale Cliëntenraad (CCR), de Managers Zorg 

uit diverse regio’s en een afvaardiging van de afdeling Kwaliteit & Veiligheid. Samen is gesproken over het 

kwaliteitsrapport en zijn aanbevelingen en verbeteracties opgesteld vanuit de verschillende perspectieven  

die samenkwamen. De uitkomst van deze dialoog is gegroepeerd per bouwsteen uit het Kwaliteitskader 

en te lezen in Bijlage 5. 
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8. Conclusie
Het ‘Werken aan kwaliteit’ is in dit rapport aan de hand van de bouwstenen van het Kwaliteitskader  

Gehandicaptenzorg inzichtelijk gemaakt. 

De nog steeds voortdurende COVID-19 pandemie blijft invloed hebben op de wijze hoe we onze  

zorg- en begeleiding het afgelopen jaar vorm konden geven. In het rapport is te lezen hoe hard  

medewerkers hun best doen om ondanks alle beperkingen kwalitatief goede zorg te geven.  

Dit vertaalt zich terug in de mooie resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek. 

Als organisatie is het belangrijk om oog te houden voor de veerkracht van onze medewerkers en 

de betrokkenheid en de uitkomsten van de metingen die we als organisatie doen m.b.t. tevredenheid 

van zowel cliënten als medewerkers per locatie/team te bespreken. De verwachting is dat het nieuwe 

Organisatie Management Systeem de huidige sturingsinformatie beter in beeld brengt zodat we 

de informatie uit alle ingezette instrumenten goed kunnen benutten om de zorg voor onze cliënten 

te verbeteren.  
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9. Lijst met afkortingen

BHV  : Bedrijfshulpverlening 

BmP  : Begeleiden met Perspectief 

BZW  : Begeleid Zelfstandig Wonen te Veenendaal

CR   : Cliëntenraad 

CCR  : Centrale Cliëntenraad 

CCE  : Centrum voor Consultatie en Expertise 

CCT  : Crisis Communicatie Team (in 2020& 2021: Corona Crisis Team)

CSB  : Cliënt Service Bureau 

CTO   : Cliënten Tevredenheids Onderzoek

HKM-er  : Hygiëne Kwaliteitsmedewerker 

HKZ-audit : Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector 

LMS   : Learning Management Systeem (bij Siloah is dat Learn Linq)

MTO   : Medewerkers Tevredenheids Onderzoek

MTZW-traject : Management Traineeship Zorg en Welzijn

OMS   : Organisatie Management Systeem

PPG  : Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding

SVRO  : Stichting voor Reformatorische Ouderenzorg 

Wet BOPZ  : Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen 

Wzd  : Wet zorg en dwang
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Bijlage 1: Kengegevens Siloah

Organigram van Siloah

De organisatiestructuur is weergegeven in onderstaand organigram. 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.

Crisisorganisatie 
Vanaf het begin van de Coronacrisis is er het Centrale Corona Team (CCT) gestart. Hierin participeren  

de Raad van Bestuur, een Manager Zorg, 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 branche- 

organisaties VGN en ActiZ. Het CCT vergadert zo vaak als nodig en is bereikbaar via crisismail. Het CCT  

hanteert het zorgcontinuïteitsplan en een draaiboek Corona en een noodplan personeel, richtlijnen van  

de Rijksoverheid, het RIVM, Verenso en KNV. 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. In 2021 is een Centraal Crisis Team aan de organisatie toegevoegd.  

Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

Centrale
cliëntenraden

Ondernemingsraad

Manager
Dienstencentrum Managers zorg

Concern
Controller

Raad van
Advies

Gebied Zuist/West

Cluster Kwaliteit
en Veiligheid

Cluster Mens
en Organisatie

- Communicatie
- HRM
- Opleiden
- Planbureau
- Secretariaat

- Cliëntservicebureau
- Financiën
- Fondsenwerving
- Inkoop
- IT
- Projectbureau
- Technische Dienst
- Vastgoed

Cluster Bedrijfsvoering

Gebied Midden Gebied Oost

Organigram Zorggroep Sirjon
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Kerngegevens van Siloah
Siloah biedt zorg met en zonder behandeling van ZZP1 tot en met ZZP8. Tevens wordt er invulling  

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

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

Kerngegevens Aantal / bedrag 

/ percentage

Aantal / bedrag 

/ percentage

Cliënten

Aantal unieke cliënten in zorg op 1 januari 2021 581 578

Aantal nieuw ingeschreven unieke cliënten in zorg in  2021 30 57

Aantal uitgeschreven unieke cliënten in zorg in 2021 40 64

Aantal unieke cliënten in zorg op 31 december  2021 578 571

(Verhouding naar financieringsstroom: 84% WLZ, 9% Jeugdwet, 

7% WMO)

WLZ 84%, JW 

7% en 9% WMO

WLZ 85%, JW 

7% en WMO 8%

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

dagbesteding

224 211

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

dagbesteding

122 126

Aantal cliënten op basis van VPT 15 9

Aantal cliënten op basis van MPT 58 53

Aantal cliënten op basis van PGB 111 108

Capaciteit

Aantal beschikbare plaatsen met verblijf 340 340

Personeel

Aantal personeelsleden in loondienst 749

(68,5% cliëntgebonden, 93% WLZ, 3% WMO, 4% Overig) 716

(79% cliëntgebonden, 93% WLZ, 2% WMO, 5% Overig) 

Aantal fte personeelsleden in loondienst 355 338 

Ziekteverzuim 7% 5,8 

Totaal aantal vacatures op 31 december 2020 30 39 

Vrijwilligers 1200 1200 

Resultaten

Productie

Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding 77.031 77.391

Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding 39.156 43.621

Aantal dagdelen dagbesteding 7.548 12.831

Aantal dagen zorg op basis van VPT 4.872 3.317

Opbrengsten

Totale opbrengsten € 34.535.530 € 34.727.733

Waarvan wettelijk budget Wlz exclusief subsidies € 30.626.969 € 31.880.122

Waarvan PGB gelden uit Wlz, Zvw en WMO € 1.112.536 € 1.146.334

Waarvan budget van Gemeenten inzake Jeugdwet € 323.785 € 246.410

Waarvan budget van Gemeenten inzake Wmo € 415.794 € 299.975
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Naast de bovengenoemde personeelsleden in loondienst zijn er ook nog een groot aantal  

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

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

van cliënten, het ondernemen van activiteiten met individuele cliënten, tuinonderhoud enzovoort.  

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

Vrijwilligers van de Zorggroep hebben een vrijwilligersovereenkomst met Siloah. Daarnaast  

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

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

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

•  Stichting Natuurbeleving Leidsche Hoeven  

te Tricht  

• Het Gors te Goes

• Stichting Adullam te Barneveld 

• Stichting ASVZ, te Rotterdam

• Stichting De Schutse te Kesteren

• Sovak te Terheijden

• Stichting Cedrah te Barendrecht

• Stichting Syndion te Gorinchem

• Stichting Ipse de Bruggen te Naaldwijk  

• Novicare

• 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 

• SCJ Samenwerking Christelijke Jeugdhulp

• Eleos

• Netwerk Palliatieve Zorg Twente

•  ’s Heeren Loo 

• Psychologenpraktijk Brouwer 

• Fides orthopedagogiek

• De Rozelaar Dagbesteding te Barneveld 

• Helpende Handen 

• Netwerk Palliatieve Zorg Gelderse Vallei 

• Carint Reggeland

•  Zorgboerderij de Noordhoek te ’s Heer Abtskerke 

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 2022

Hoofdthema Activiteiten

Gedachtengoed BMP Verder uitrollen en doorontwikkelen

1. Interne structuur – communi-

catie

A. Organisatie en management

• Werken aan stabiel management (Taskforce)

• Het samen organiseren: definiëren en goed neerzetten van 

de organisatiedriehoek (RvB-MZ-DCS)

B. Structuur interne organisatie: Optimaliseren interne organ-

isatie – procesverantwoordelijkheid en procesbeschrijvingen 

(leidend voor IT programma; IT ondersteunend aan processen)

C. Doorontwikkelen Planbureau

D. Cliëntservice Bureau: doorontwikkelen van cliëntadvies

E. Implementatie Programma IT-Strategie

F. Implementatie telefonie project

G. Implementatie Organisatie Management Systeem (OMS)

H. Duurzaamheidsbeleid ontwikkelen

I. Actief omgaan met stakeholderbeleid

J. Actief werken aan cultuurverandering

2. Kwaliteit en Veiligheid A. Compliance;

• Certificatie informatiebeveiliging NEN7510

• Wetgeving elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

• Verdere implementatie Wet Zorg en Dwang en WMCZ

B. In gesprek over kwaliteit van zorg versus continuïteit op 

de arbeidsmarkt/technologie/dilemma’s

C. Methodisch werken: koppelen aan BMP en optimaal 

verankeren in ECD, met digitale handleiding

D. Medicatieveiligheid: implementatie beleid, audits, Medimo, 

elektronische gegevensuitwisseling, leveringsapotheek

E. Verdere implementatie infectiepreventie (HKM)/Veiligheids-

functionaris (dicht bij de werkvloer)

F. Handvat ‘Geestelijke verzorging binnen Zorggroep Sirjon – 

handvat voor managers zorg’
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3. Bedrijfsvoering A. Strak sturen op financieel resultaat van de zorgexploitatie / 

het aansturen en verbeteren van de financiële positie

B. Onderzoek of gebiedsgerichte betrokkenheid (MZ en 

medewerkers) m.b.t. financiële betrokkenheid mogelijk is

C. Inregelen bestelportaal (ingeslagen weg verder vervolgen)

D. Gebruik gaan en blijven maken van Inkoopplein

E. Implementeren van de uitkomsten van de AFAS-efficiency 

scan

F. Vrijwilligersportaal inrichten

G. Fiscaliteiten: uitvoeren van BTW-scan

H. Opstellen van Fiscaliteitsplan

I. Structureren van juridische dienstverlening

J. Kennis van centrale inkoopfunctie verbreden

K. Opzetten van een CRM systeem

4. Mens en Organisatie A. Arbeidsmarkt(communicatie) door ontwikkelen (onderdeel 

van implementatie Strategisch Personeelsbeleid)

B. Binden en boeien (onderdeel van implementatie Strategisch 

Personeelsbeleid)

C. Actualiseren HR-processen (onderdeel van implementatie 

Strategisch Personeelsbeleid)

D. Samen Leren en Ontwikkelen (Leren uit MTZW-traject; 

ontwikkelen van trainersfunctie; trainingen voor COZO's) 

(onderdeel van implementatie Strategisch Personeelsbeleid);

E. Grip op PNIL-kosten

F. Implementatie vrijwilligersbeleid

5. Productportfolio A. Project  ZZP-VG7 (gehandicaptenzorg); inclusief onderzoek 

naar locatie ZZP7

B. Project Ambulante zorg in de gehandicaptenzorg

C. Behandelcomponent in gebied Zuid en in andere gebieden 

voor locatie WLZ met verblijf zonder behandeling

D. Doorontwikkeling en implementatie van het beleid ouderen 

in de gehandicaptenzorg

E. Ontwikkelen van een Masterplan Elim en Maranatha

F. Onderzoeken van de mogelijkheden voor het bieden van zorg 

binnen Elim en Maranatha d.m.v.:

• VPT (Volledig Pakket Thuis) en/of MPT (Modulair Pakket Thuis)

• Deeltijdverblijf (in relatie tot Eerstelijns verblijf)

• Zorg aan doelgroep ouderen met psychiatrische problematiek;
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6. Vastgoedstrategie A. Doorvertalen van Strategisch Vastgoedplan in roadmaps

B. Nieuwbouw en/of uitbreiding Geldermalsen, Bodegraven, 

Ridderkerk, Yerseke, Barneveld, ‘s-Gravenpolder

C. Onderzoek ontwikkelmogelijkheden Rijssen en Nunspeet

D. Nieuwe meerjarenonderhoudsplanning maken in Axxerion 

en Oprognose

E. Meerjarenonderhoudsplanning huurlocaties in kaart brengen 

in Oprognose

F. Koppeling onderhoudscontracten aan meerjarenonderhoud-

splanning

G. Visie en plan van aanpak over voorzieningen zoals ventilatie 

en airconditioning i.r.t. klimaatregelen en Corona

7. Communicatie A. Implementatie communicatiebeleid

B. Implementatie intern en extern communicatieplan

Bijlage 3: Toelichting Begeleiden met Perspectief

Binnen Zorggroep Sirjon staat het methodisch gedachtegoed Begeleiden met Perspectief centraal. 

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 en situatie met  

de cliënt en om het anders te gaan doen.

Begeleiden met Perspectief kent de volgende 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  

Dienstencentrum. 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. 
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2. Ken jezelf 

Onder alle omstandigheden ben jijzelf voor de 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. Onderstaande afbeelding illustreert  

de perceptie van Zorggroep Sirjon op Begeleiden met Perspectief.

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.
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Bijlage 4: Aandachtspunten HKZ audit

Aandachtspunten die uit de HKZ audit naar voren kwamen en het bijbehorende actieplan.

Auditbevinding Toelichting Norm Aanpak

Minor 1: Interne  

auditplanning nog niet 

passend bij nieuwe OMS

Interne Auditplanning 

is nog niet passend met 

nieuwe Organisatie Man-

agement Systeem, waarbij 

naast data over KPI’s, dia-

loogtafels, overlegvormen 

en speciale functies zoals 

verpleegkundig coördina-

toren en aandachtfuncties 

informatie kunnen aan-

leveren over de werking 

van het kwaliteitssysteem. 

Wat dan overblijft aan 

informatiebehoefte van 

het management kan met 

bezoeken observaties 

worden ingevuld. Er zijn 

nog te veel activiteiten en 

doelen zonder prioriter-

ing in het plan, waardoor 

sturing ontbreekt.

De organisatie plant en 

stelt een auditprogramma 

op dat wordt uitgevoerd 

en onderhouden. Hierbij 

worden vastgesteld: 

de frequentie, methodes, 

verantwoordelijkheden en 

de eisen ten aanzien van 

planning en rapportage. 

Hierbij wordt rekening 

gehouden met de kwalite-

itsdoelen, het belang van 

de betrokken processen, 

feedback van klanten,  

relevante veranderingen 

in de organisatie en  

resultaten van vorige 

audits.

In het Portefeuille 

Kwaliteit & Veilig-

heid wordt dit punt 

besproken en een 

plan van aanpak 

opgesteld, waarbij 

de alle clusters en 

managers zorg 

van de gebieden 

actief worden 

betrokken.

Minor 2: Cultuur en 

communicatie is nog 

niet in OMS

Cultuur en communicatie 

is nog niet in OMS  

integraal verankerd,  

maar is wel een duidelijk 

essentieel onderdeel van 

het beter functioneren 

van het management.

De directie toont leider-

schap en betrokkenheid 

ten aanzien van de  

organisatie door: 

-  Er zorg voor te dragen 

dat het kwaliteitsbe-

leid gecommuniceerd, 

begrepen en toegepast 

wordt binnen de  

organisatie; 

-  Het verbeteren  

te stimuleren; 

-  Het overig management 

te ondersteunen om 

leiderschap te tonen; 

-  Een cultuur te bevorder-

en waarin medewerkers 

gestimuleerd worden 

afwijkingen en mogelijk-

heden te melden, erover 

te communiceren en er 

van te leren.

In het Portefeuille 

Kwaliteit & Veilig-

heid wordt dit punt 

besproken en een 

plan van aanpak 

opgesteld, waarbij 

de alle clusters en 

managers zorg 

van de gebieden 

actief worden 

betrokken.
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Minor 3: Plan van  

aanpak onvolledig bij 

Siloah, Rijssen

Het plan van aanpak voor 

Siloah Rijssen is weinig 

meetbaar geformuleerd 

en mist nog duidelijke 

prioritering.

De organisatie bepaalt 

kwaliteitsdoelen voor rele-

vante functies, niveaus en 

processen. De kwaliteits-

doelen zijn meetbaar.

Wordt opgepakt 

door de manager 

zorg van Siloah, 

Rijssen en vraagt 

waar nodig onder-

steuning van het 

Dienstencentrum.

Minor 4: Opvolging 

Audit hygiëne en infec-

tiepreventie ontbreekt 

in gebied Oost

Bevindingen audit hygiëne 

en infectiepreventie Oost 

moesten binnen 3 en 6 

maanden opgevolgd zijn. 

Oppakken van bevinding-

en is blijven liggen en niet 

verantwoord.

De organisatie neemt 

noodzakelijke maatregel-

en zonder onnodig uitstel.

De vacature 

voor de rol van 

Hygiëne Kwalite-

itsmedewerker 

(HKM-er) wordt 

opgevuld en de 

punten worden 

opgepakt door 

de HKM-er, in 

afstemming met 

de aanspreek-

punten van de 

teams. 

De manager zorg 

ziet er op toe dat 

dit proces voort-

gang heeft en 

uiterlijk binnen 3 

maanden is  

opgepakt.

Bijlage 5: Verbeteracties 2022 per bouwsteen

Vlak voor de publicatie van dit rapport, op 16-05-2022 kwam de brede dialoogtafel samen in het 

 Dienstencentrum te Ridderkerk. Aanwezig waren een afvaardiging vanuit: de Raad van Toezicht (RvT),  

de Raad van Bestuur (RvB), de Ondernemingsraad (OR), de Centrale Cliëntenraad (CCR), de Managers 

Zorg uit diverse regio’s en een afvaardiging van de afdeling Kwaliteit & Veiligheid. Samen is gesproken 

over het kwaliteitsrapport en zijn aanbevelingen en verbeteracties opgesteld vanuit de verschillende 

perspectieven die samenkwamen. De uitkomst van deze dialoog is gegroepeerd per bouwsteen uit het 

Kwaliteitskader. 

Verbeteracties/aanbevelingen bouwsteen 1

Er wordt gesproken over de ouder wordende cliënt n.a.v. de opmerking uit de Managementsamenvatting 

dat de zorgzwaarte van cliënten wijzigt. Vraag vanuit de CCR is of de zorgsoort ook wijzigt op dat moment. 

Dit is veelal niet het geval omdat met het ouder worden wel de lichamelijke klachten toenemen maar  

de beperking van de cliënt de grondslag blijft van de hulpvraag. Het is feitelijk een dubbel pakket aan  

expertise wat nodig is. En waarin Sirjon doordat het een sector-overstijgende organisatie is  

(gehandicaptenzorg én ouderenzorg) ook de kennis voor in huis heeft. 

Daarmee samenhangend geeft de OR aan een stuk bewustwording van wat de juiste zorg voor iedere 

cliënt is, waardevol te vinden. Alertheid of de cliënt nog op de juiste plek zit: wat heeft deze cliënt nodig 

en waar kunnen we dat het best geven. 
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Verbeterpunt

Doorontwikkelen beleid wanneer de zorg gaat knellen: bijvoorbeeld in de cyclus  

evaluatie begeleidingsplan een evaluatie m.b.t. dit punt opnemen.

Hierbij is het uitgangspunt dat het voor onze cliënten belangrijk is dat ze kunnen blijven wonen op de 

plek waar ze altijd hebben gewoond, omdat ze dat als hun thuis beleven. Het moet wel urgent zijn wil 

dit gewijzigd worden, maar het gaat daarbij om wat goed is voor de cliënt én wat de medewerkers aan 

kunnen. Exclusie-criteria vertellen wanneer een cliënt nieuw in de organisatie binnenkomt, wordt door 

de CCR niet als passend ervaren omdat je op dat moment al zoveel informatie krijgt. 

In aansluiting op de ouder wordende cliënt (paragraaf 2.6) wordt door de RvT gevraagd of er expertise 

m.b.t. palliatieve zorg in huis is en hoe de aansluiting bij Palliatieve Netwerken hierin gezocht wordt.  

Er is kennis in huis, voornamelijk bij de verpleegkundig coördinatoren maar aansluiting bij externe 

netwerken en consultatie van specifieke kennis is iets waar we alert op moeten zijn omdat het relatief 

weinig voorkomt. 

Verbeterpunt

Toevoeging aan de toolbox: In alle regio’s aansluiting zoeken bij Palliatieve Netwerken en actief  

consultatie zoeken wanneer expertise ontbreekt. 

De CCR geeft nog als tip mee dat het ook belangrijk is dat de uitkomsten van het nieuw Organisatie 

Management Systeem (OMS) goed leesbaar zijn voor alle gremia. 

Verbeteracties/aanbevelingen bouwsteen 2

Het valt de CCR op dat er geen benchmark is voor Zorgkaart Nederland, wat zegt het aantal 

waarderingen en het cijfer dat er genoemd wordt in het rapport? Vergelijkingen zijn inderdaad lastig 

te trekken omdat het moeilijk is een vergelijkbare organisatie als Zorggroep Sirjon te vinden. Bij het  

cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) is wel een benchmark waar mee vergeleken kan worden. 

Manager Zorg geeft aan het echt een verbetering te vinden hoe het CTO nu in Regio Zuid/West wordt 

afgenomen, d.m.v. doorlopend meten in plaats van eens in de twee jaar. Medewerkers ervaren het ook 

als een concreet aanknopingspunt om het gesprek te hebben met de cliënt.

Cliëntenraad merkt op dat de indicator ‘ik beleef regelmatig nieuwe dingen’ als laagste scoort  

en vraagt zich af of hier iets concreets mee gedaan is. Aangegeven wordt dat het CTO op locatieniveau 

in de teamvergaderingen besproken wordt en op dat niveau ook concrete verbeteracties worden  

geformuleerd. Wel is het goed om deze nieuwe indicator te blijven monitoren om te achterhalen  

of het daadwerkelijk corona is geweest die dit veroorzaakt heeft of dat er op een andere wijze  

ingegrepen moet worden.

Verbeteractie

Monitoren indicator ‘Nieuwe ervaringen beleven als cliënt’ 

61



Tegelijk wordt vanuit de zorg aangegeven dat er nu alweer veel meer activiteiten opgezet worden zoals 

sporten, een gezamenlijke zangavond en ook de vakantieweken gaan weer van start dit jaar. Dus het 

‘gat’ dat in coronatijd ontstond wordt eigenlijk vanzelf opgevuld. Het is goed om te monitoren of dit ook 

de beleving van de cliënten is. 

Verbeteracties/aanbevelingen bouwsteen 3

Verbeterpunt

Bewuste inzet coaches in spanningsveld tussen betrokkenheid en overvragen van medewerkers

In de praktijk van alle dag, en ook uit dit kwaliteitsrapport blijkt de hoge betrokkenheid van onze  

medewerkers op de cliënt. Dit is een sterk en krachtig punt van onze organisatie. 

Tegelijk is de werkdruk ook heel hoog en is juist door de achterliggende corona-tijd het gevaar van 

overvragen aanwezig. Verbeterpunt zou zijn als de teamcoaches nog meer betrokken worden bij dit 

vraagstuk.  

De OR geeft aan dat er veel extern personeel wordt ingehuurd vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. 

Hoe kunnen deze externen zorg verlenen met het gedachtengoed van Begeleiden met Perspectief 

(BmP) waar de organisatie mee werkt? Omdat dit is hoe we als organisatie willen werken. 

Verbeterpunt

Aan Denktank BmP meegeven hoe ook extern ingehuurd personeel zich het gedachtengoed van BmP 

eigen kunnen maken. 

De dialoog gaat verder over het takenpakket van de zorgverlener en het hart van de zorgmedewerker 

die het liefst alleen zorg wil leveren en niet allerlei bureautaken wil doen. Er wordt gesproken over een 

locatiehulp of helpende die taken uit handen kunnen nemen. Maar ook vrijwilligersbeleid en mantel-

zorg-hulp komt aan de orde. De visie van de overheid is dat mantelzorgers een steeds prominentere 

plaats krijgen in de zorg omdat deze anders onbetaalbaar dreigt te worden. Hier zullen we ons als 

organisatie ook met het oog op het nieuwe Strategische Plan zeker op moeten bezinnen. 

Verbeterpunt

Verdere bezinning op inzet vrijwilligers en mantelzorgers in de zorg aan onze cliënten. En hiermee 

samenhangend bezinning op takenpakket zorgverlener. 

De RvT geeft nog als tip mee dat we kunnen leren van elkaar als organisatie, dus laten we ook op dit 

punt aansluiting zoeken bij hoe andere organisaties in de sector dit doen. Verzamel de onderwerpen 

die relevant zijn om bij elkaar in de keuken te kijken.
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