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Voorwoord 
 
Aandacht voor kwaliteit en verbeteren dat is waar het jaarlijkse kwaliteitsrapport invulling aan geeft. Ook voor 

ons stond 2019 in het teken van verbeteren en door ontwikkelen. Zo hebben wij een aantal mooie nieuwe tools 

mogen inzetten om nog doeltreffender aan het werk te gaan en die bijdragen aan een nog betere  dienstverlening 

aan onze cliënten. Wij zijn dan ook trots op de geleverde prestaties in het afgelopen jaar, waarin wij onszelf 

hebben mogen verbeteren, dit alles ten goede van de cliënt.  

Ook voor 2020 staan er weer mooie projecten op de agenda waarin wij ons verder zullen verdiepen in 

maatoplossingen en het vergroten van zelfredzaamheid. Zo werken wij continu aan onze kwaliteit van 

dienstverlening.  

 

 

 
 
Dhr. T.S. Makarawung  
Directie 
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Samenvatting 
 
Vanaf 2017 wordt gewerkt met het nieuwe kwaliteitskader. Binnen het kwaliteitskader wordt de gedeelde 

visie op goede zorg besproken. Het kwaliteitsrapport is een bundeling van alle informatie welke te maken 

heeft met de kwaliteit van zorg binnen onze organisatie. Onder kwaliteit van zorg wordt verstaan dat cliënten 

regie hebben over het eigen leven en de zorg bijdraagt aan de kwaliteit van bestaan. 

Zorg ingericht naar de wensen en voorkeur van de 

cliënt en in afstemming op het leven van de 

individu. Dat is hoe wij vinden dat de zorg ingericht 

hoort te worden. Zorg kan anders, persoonlijker, 

meer betrokken en op maat. Maar zorg moet vooral 

van goede kwaliteit zijn. Deze kwaliteit proberen we 

ieder jaar verder te verbeteren. Zo streven wij er 

naar dat de cliënten zorg ontvangen die bij hen past 

en aansluit op de eigen wensen en behoeften. 

In 2019 hebben wij wederom hard gewerkt aan 

onze kwaliteit. De volgende verbeteringen hebben 

wij daarbij doorgevoerd: 

Door middel van een open gesprek met de methode 

“Dit vind ik ervan!” onderzoeken wij 

cliëntenervaringen. De cliënt vertelt wat hij/zij wil 

vertellen over vooraf vastgestelde thema’s. De 

wensen van de cliënt zijn dus leidend. De resultaten 

worden opgeschreven op een gesprekslijst en geven 

inzage in verbeteringen op individueel cliëntniveau, 

maar ook op afdelings- of organisatie niveau.  

 

 

 

Uit het cliënt ervaringsonderzoek zijn de volgende 

conclusies gekomen:  

▪ 68% van de ondervraagde cliënten is tevreden 

over de verschillende thema’s die zijn 

besproken. 

▪ Het onderwerp gevoel is het belangrijkst en 

ook willen veel cliënten hier verandering in.  

▪ Het onderwerp doen is waar cliënten zeer 

tevreden over zijn, toch zien cliënten hier ook 

nog mogelijkheden voor verandering. 

▪ De meeste cliënten willen graag verandering in 

het onderwerp lijf.  

▪ Over het onderwerp hulp zijn veel cliënten erg 

tevreden, toch zien zij ook nog graag 

verandering.  

Om alles goed te laten verlopen is het belangrijk dat 

er ook intern goed gecommuniceerd wordt. 

Daarom hebben wij hier in 2019 extra aandacht aan 

besteed en zijn wij een nieuw intern platform 

gestart waarbij zowel een kwaliteitsmanagement 

systeem als intranet gerealiseerd is. Het systeem 

draagt bij aan informatiedeling binnen de 

organisatie, zowel intern nieuws als het gebruik 

maken van beleidstukken, procedures en 

werkinstructies.  De gebruiksvriendelijkheid van het 

systeem is hoog en hierdoor kan iedereen binnen de 

organisatie goed geïnformeerd worden en blijven.  
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Om over de juiste informatie en kennis te blijven 

beschikken is het belangrijk dat onze medewerkers 

regelmatig nieuwe kennis opdoen. Het opleiden van 

onze medewerkers hebben wij het afgelopen jaar 

verder uitgebreid met diverse middelen. Op deze 

manier kunnen medewerkers zich verder 

ontwikkelen.  

Al onze locaties hebben een verbouwing 

ondergaan. Door de verbouwing zijn de locaties nog 

veiliger geworden en wordt er beter gebruik 

gemaakt van de beschikbare ruimte. Ook hebben 

wij aandacht besteed aan de sfeer op onze locaties, 

zodat er een prettige plek is gecreëerd.  

Naast de verbouwing is ons hoofdkantoor verhuisd, 

ook hier hebben wij extra aandacht besteed aan een 

goede indeling van de ruimten, en de sfeer. Het 

nieuwe hoofdkantoor is hierdoor een prettige 

werkplek geworden met alle nodige voorzieningen 

om ons werk goed uit te kunnen voeren.  

Ieder jaar zitten de verschillende teams bij elkaar 
om te bespreken wat er goed gaat en wat er beter 
kan. Tijdens deze zogeheten teamreflecties 
worden aandachtspunten en doelen opgesteld 
zodat zij hier aan kunnen werken.  

 

 

 

 

 

Punten waar aandacht aan is besteed door onze 
teams: 
▪ Proces zorgplan 

▪ Deskundigheidsbevordering 

▪ Verbouwing locaties 

▪ Veiligheid 

▪ Werkdruk 

Wij zijn erg tevreden over hoe het afgelopen jaar is 
verlopen. Wij hebben hard gewerkt om onze 
dienstverlening nog verder te ontwikkelen en zien 
hierin ook direct de effecten van deze 
verbeteringen. Wij vinden kwaliteit belangrijk en 
daarom werken wij dagelijks aan onze 
verbeterpunten. 

Voor het jaar 2020 hebben wij verschillende 
onderwerpen gezien waarvan wij vinden dat we dit 
nog beter kunnen doen. Hieraan gaan wij werken 
zodat de geboden ondersteuning nog beter zal 
aansluiten op de wensen en behoeften van de 
cliënt. Hiermee zorgen we ervoor dat de kwaliteit 
nog verder verbeterd wordt.  

 
Wij zullen gaan werken aan: 
▪ Proces rondom de individuele cliënt 

▪ Inzet “mijn eigen plan” 

▪ Ontwikkeling “Dit vind ik ervan!” 

▪ Deskundigheidsbevordering 

▪ Veiligheid 

▪ Verlaging werkdruk 

▪ Duidelijkheid in taken en 

verantwoordelijkheden 

 

  



  

Wij zorgen, 

zodat onze 

cliënten ze niet 

hoeven te 

maken. 
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1. Over ons 
 
Voordat we inhoudelijk ingaan op de diverse punten binnen dit kwaliteitsrapport, stellen wij ons graag eerst 

voor. Zo ontstaat er een duidelijk beeld van ons als organisatie en waar wij voor staan. Door kort te vertellen 

over onze missie, visie en kernwaarden wordt gedurende het kwaliteitsrapport duidelijk dat wij dit binnen alle 

onderdelen van onze organisatie hebben doorgevoerd. 

 
PERSOONLIJK & BETROKKEN 
Zorg kan anders, vinden we bij Zorggroep 

Achterhoek. Persoonlijker, meer betrokken, op 

maat en efficiënter. Maar zorg moet vooral van 

goede kwaliteit zijn. Daarom doen wij het op onze 

eigen manier, met een degelijke basis en oog voor 

de toekomst. Wij bieden de cliënt zorg op maat en 

doen dit met een stevig team van goed opgeleide 

professionals. 

EIGEN REGIE & ZELFREDZAAMHEID 
Ieder mens is uniek en heeft eigen mogelijkheden 

en beperkingen. Mensen met een (verstandelijke) 

beperking verschillen hierin niet van andere 

mensen. We zijn allemaal burgers in onze 

samenleving en hebben dus allemaal rechten en 

plichten. De ondersteuning van Zorggroep 

Achterhoek is er op gericht om de woon-, leef- en 

werkomstandigheden van mensen met een 

(verstandelijke) beperking zo te organiseren, dat zij 

hun plaats in de samenleving kunnen innemen. Wij 

werken met zelfstandige woonvoorzieningen 

waarbij een eigen woonruimte het uitgangspunt is. 

Ook hebben wij een intramurale woonlocatie en 

bieden wij ambulant plus wonen. Mensen met een 

verstandelijke beperking worden waar mogelijk 

aangespoord tot zelfredzaamheid en 

zelfwerkzaamheid, om tot maximale ontplooiing te 

komen. De kern van de ondersteuning van 

Zorggroep Achterhoek ligt in de keuzevrijheid van 

de cliënt, in afstemming met de 

ouders/vertegenwoordigers. Dat leidt tot een vraag 

gestuurde manier van werken. Voor het bieden van 

deze ondersteuning heeft Zorggroep Achterhoek 

professionele opgeleide medewerkers, die werken 

volgens de principes van zelfsturing.  



Kernwaarden 
De kernwaarden zijn het ethisch kompas van de organisatie. Het geeft aan wat het bedrijf ten diepste nastreeft. 

Ze zijn belangrijk voor de identiteit van de organisatie, het zijn de punten waar de organisatie op drijft, de 

basiswaarden op grond waarvan beslissingen worden genomen. Wij kennen onderstaande kernwaarden. 

Zelfredzaamheid 

De zorg die Zorggroep Achterhoek levert biedt alle 

randvoorwaarden voor het creëren van een vaste 

basis, zodat cliënten zoveel mogelijk zelfstandig 

kunnen leven. Het stimuleren van zelfredzaamheid 

zorgt niet alleen voor een grotere draagkracht en 

meer voldoening, maar ook voor ontwikkeling van 

onze cliënten, medewerkers en organisatie. 

Mensgerichtheid 

Ieder mens is anders, we vinden het belangrijk dat 

de zorg op de vraag en behoeften van onze cliënten 

wordt aangepast. De begeleiding past bij de situatie, 

leefomgeving en problematiek van de cliënt. We 

bieden zorg die met mensen meegroeit naar 

maximale zelfredzaamheid. Op deze wijze wordt er 

altijd maatwerk geleverd en zorgen we voor een 

veilige thuis- en/of werkbasis vol met 

zelfvertrouwen. 

 

 

 

 

 

 

Professionaliteit 

De professionaliteit van de medewerkers vormt het 

hart van de dagelijkse ondersteuning van cliënten. 

Zorggroep Achterhoek ziet mogelijkheden en 

talenten bij medewerkers en investeert daarin. Zo 

krijgen onze cliënten de best mogelijke zorg die past 

bij de hedendaagse zorgvraag. De professionaliteit 

en kwaliteit worden gewaarborgd door het 

kwaliteitssysteem ISO 9001:2015. 

Maatschappelijke relevantie 

De hedendaagse zorg die Zorggroep Achterhoek 

levert speelt in op zorgthema’s die nu in de 

maatschappij spelen. Met de begeleiding krijgen 

onze cliënten kansen in de maatschappij. Op de 

dagbestedingslocatie werken we samen aan 

maatschappelijke doelen. Zo dragen we samen een  

steentje bij aan een betere maatschappij.  
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PASSENDE BEGELEIDING 
Meedoen in de maatschappij is voor iedereen 

belangrijk. Soms hebben mensen hierbij wat 

ondersteuning nodig. Voor mensen met een 

verstandelijke beperking en/of psychisch (sociale) 

problemen, is ondersteuning nog harder nodig om 

mee te kunnen doen aan onze samenleving.   

Zorggroep Achterhoek is er voor deze mensen en 

ondersteunt bij wonen, leven en dagbesteding. Bij 

Zorggroep Achterhoek staat het leveren van 

persoonlijke, mensgerichte en professionele zorg 

voorop. Dit doen we steeds met het oog op 

maatschappelijke relevantie. Op basis van deze  

 

 

pijlers gaan onze medewerkers dagelijks hard aan 

het werk. 

Zorggroep Achterhoek biedt ondersteuning aan 

cliënten met indicaties vanuit zowel de WMO als de 

WLZ. De organisatie kent dan ook een 

cliëntenbestand dat begeleiding ontvangt op 

extramuraal, extramuraal ambulant +, intramuraal 

en dagbestedingsniveau in de Achterhoek, Arnhem, 

Apeldoorn en Twente.  Met een professioneel team 

van deskundig personeel, werken wij er dagelijks 

hard aan om de beste kwaliteit van zorg te leveren 

aan onze cliënten. 

 

 
  

Cliënten 

126 
FTE 

45 
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2. Doorgevoerde verbeteringen 
 
Zoals in onze werkwijze is verweven, werken wij continu aan onze organisatie en verbeteren wij waar mogelijk. 

Wij evalueren dan ook regelmatig met gebruik van diverse tools en middelen wat er goed gaat en wat er beter 

kan. Als er zaken beter kunnen, onderzoeken wij hoe we dit verder kunnen ontwikkelen zodat wij altijd de 

beste dienstverlening leveren. 

 
KWALITEIT LEVEREN 
Het leveren van kwaliteit vinden wij erg belangrijk, 

dit zodat wij altijd het beste van onszelf kunnen 

laten zien en onze cliënten de best mogelijke 

dienstverlening ervaren. Hierom hanteren wij een 

proces van continu verbeteren, waarbij wij 

evalueren en bijstellen. Ook in 2019 zijn wij aan de 

slag gegaan met diverse verbetermogelijkheden.  

Cliënt ervaringsonderzoek 

De afgelopen jaren zijn wij als zorgorganisatie op 

zoek gegaan naar een cliënt ervaringsonderzoek, 

welke aansluit bij de doelgroep van Zorggroep 

Achterhoek. In 2019 is er een besluit genomen en 

zijn wij gestart met cliënt ervaringsonderzoek “Dit 

vind ik ervan!”. “Dit vind ik ervan!” draagt bij aan de 

dialoog tussen cliënt en persoonlijk begeleider. 

Door het creëren van deze dialoog kan er nog 

betere invulling plaatsvinden van het zorgplan en 

behoudt de cliënt de eigen regie. 

Interne communicatie 

Ter bevordering van de interne communicatie, maar 

ook de gebruiksvriendelijkheid van ons 

kwaliteitssysteem, zijn wij in 2019 gestart met een 

kwaliteitsmanagementsysteem en intranet in één. 

Het systeem draagt er zorg voor dat procedures, 

werkinstructies en beleidstukken toegankelijk zijn 

voor alle medewerkers en de 

gebruiksvriendelijkheid staat hierbij voorop. Ook 

draagt het intranet bij aan binding. Zo is nieuws 

binnen de organisatie actueel, en is er een 

smoelenboek met de benodigde contactgegevens. 

Door de gebruiksvriendelijkheid heeft het systeem 

bijgedragen aan verduidelijking en efficiëntie van de 

interne communicatie.  

Deskundigheidsbevordering 

Deskundigheidsbevordering is een wens van onze 

medewerkers, maar ook waar wij voor staan als 

organisatie. Professionaliteit is immers een van 

onze kernwaarden. Hierom hebben wij wederom 

dit jaar onze deskundigheidsbevordering 

uitgebreid. Binnen deze 

deskundigheidsbevordering krijgen onze 

medewerkers de mogelijkheid om zich op 

inhoudelijk vlak verder te ontwikkelen. Zo hebben 

er onder andere trainingen plaats gevonden met 

een verdieping op de diverse problematieken, maar 

ook een verdieping op omgaan met suïcide dreiging. 

Daarnaast is er een verdiepingsslag gemaakt binnen 

de intervisie.  
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Door onze medewerkers continu te blijven 

ontwikkelen dragen wij bij aan de persoonlijke 

ontwikkeling van onze medewerkers en kunnen 

zij onze cliënten nog beter ondersteunen binnen 

de hulpvraag.  

Locatie voorzieningen 

Naast alle verbeteringen die zijn doorgevoerd 

binnen onze werkwijze, zijn er ook fysieke 

verbeteringen aangebracht. Zo zijn zowel onze 

dagbesteding als intramurale locatie onder 

handen genomen. Verbouwingen om de ruimtes 

zo praktisch en prettig mogelijk in te richten en 

daarbij behorende interieur aanpassingen, 

maken dat al onze locaties een verfrissende 

uitstraling hebben gekregen. Cliënten en 

medewerkers geven aan erg blij te zijn met deze 

veranderingen. Het maakt dat de werk- en 

woonplek een nog prettigere plek is geworden. 

Daarnaast is er binnen de intramurale locatie ook 

oog geweest voor de veiligheid van zowel cliënt 

als medewerker. 

 

 

De grootste verandering betrof de verhuizing van 

ons hoofdkantoor naar het nieuwe verzamelpand 

aan de Hanzestraat. Ook op deze locatie is 

nagedacht over een praktische indeling van de 

ruimtes en een prettige werkomgeving voor ons 

personeel.  

Meldcultuur 

Onze interne meldcultuur is continu in 

ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat 

onvoorziene omstandigheden worden gemeld, 

zodat wij hier als organisatie naar kunnen kijken 

en bij trends maatregelen kunnen uitzetten. In 

2019 zijn er diverse aanpassingen gedaan en is er 

wederom meer aandacht besteed aan dit 

onderwerp. Dit alles heeft geresulteerd in meer 

meldingen, wat voor ons een teken is dat nu het 

merendeel van de onvoorziene gebeurtenissen 

wordt gemeld.  

 



  

 

Stapje voor 

stapje  
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3. Proces individuele cliënt 
 
Zorg ingericht naar de wensen en voorkeur van de cliënt en in afstemming op het leven van de individu. Dat is 

hoe wij vinden dat de zorg ingericht hoort te worden. Zorg kan anders, persoonlijker, meer betrokken en op 

maat. Zo streven wij er naar dat de cliënten zorg ontvangen die bij hen past en aansluit op de eigen wensen 

en behoeften. Hoe wij dit realiseren beschrijven we in dit hoofdstuk waarbij het proces rondom de individuele 

cliënt centraal staat. 

Aanvang van de zorg 

De eerste kennismaking van de cliënten met onze 

organisatie is wanneer zij zich aanmelden met een 

zorgvraag. Om te kunnen bepalen of wij kunnen 

voldoen aan de hulpvraag wordt er relevante 

informatie opgevraagd die hierin inzage geeft. 

Afhankelijk van de gestelde hulpvraag en de 

expertise die hiervoor benodigd is wordt de visie 

van het expertiseteam ingeroepen. Het 

expertiseteam bestaat uit de GZ-psycholoog, 

orthopedagoog, zorgconsulent(en), zorgmanager 

en desgewenst iemand van de betreffende 

zorgafdeling.  

Binnen het expertiseteam wordt besproken of de 

aan te bieden begeleiding passend is bij de 

zorgvraag van de cliënt. Zo nodig wordt er nog extra 

informatie opgevraagd en onderzocht. Ook bekijkt 

het expertiseteam of er mogelijk sprake is van een 

contra indicatiei. Als het expertiseteam vindt dat 

Zorggroep Achterhoek de kwaliteit van zorg kan 

leveren die benodigd is, wordt er overgegaan tot 

het intakeproces.  

Binnen het intakeproces wordt samen met de cliënt 

een risico inventarisatie uitgevoerd. Deze risico 

inventarisatie wordt gemaakt op de diverse 

levensgebieden die aan bod komen binnen het 

zorgplan en geven een inzage in de mogelijke 

doelen van de cliënt. Na de intake kan de zorg van 

start en krijgt de cliënt een passende begeleider 

toegewezen. De persoonlijk begeleider gaat samen 

met de cliënt aan de slag met de gestelde doelen.  

Persoonsgerichte zorg 

De persoonlijk begeleider maakt in samenspraak 

met de cliënt een zorgplanii binnen 6 weken na 

aanvang van de zorg. Dit zorgplan wordt twee keer 

per jaar geëvalueerd in het voortgang zorgplan. Zo 

behoudt de cliënt eigen regie over de geboden zorg 

binnen de gestelde kaders van de opdrachtgever. In 

het zorgplan wordt op diverse levensgebieden 

gekeken naar de hulpvragen van de cliënt. Hierop 

worden SMART leerdoelen geformuleerd, zodat ze 

gemakkelijk toepasbaar zijn en gemeten kunnen 

worden. Tevens komt de risico inventarisatie die is 

opgesteld bij aanvang zorg hierin terug. 

De GZ-Psycholoog en orthopedagoog zijn 

consultatief betrokken bij het opstellen van het 

zorgplan en/of voortgangsrapportage. Daarnaast 

wordt binnen de intramurale setting een nieuwe 

voortgangsrapportage met cliënt, persoonlijk 
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begeleider en GZ-psycholoog/Orthopedagoog 

besproken. Hierin wordt ook besproken hoe het 

zorgtraject er voor de toekomst uit kan gaan zien. 

Denk hierbij aan doorstroom in fasering of 

doorstroom naar een andere begeleidingsvorm.  

Binnen iedere begeleidingsvorm streven wij er naar 

dat iedere cliënt eigen regie heeft over de invulling 

van het zorgtraject. Het wordt gestimuleerd dat een 

cliënt altijd zelf beslissingen kan en mag nemen over 

zijn/haar eigen leven, uiteraard binnen de 

mogelijkheden waarover de cliënt beschikt. Waar 

mogelijk betrekken wij altijd het persoonlijke en/of 

professionele netwerk van de cliënt. Naar 

aanleiding van de behoefte van de cliënt wordt 

onderzocht hoe het sociale netwerk vergroot kan 

worden. Via de persoonlijke leerdoelen wordt 

hieraan gewerkt. 

Bij positieve uitstroom, of wanneer een cliënt 

onverhoopt uitstroomt doordat de risico’s te groot 

zijn, waardoor wij niet meer de juiste zorg kunnen 

leveren, wordt er een eindrapportiii gemaakt. 

Binnen dit eindrapport worden behaalde doelen 

benoemd en de reden van uitstroom beschreven. 

Het schrijven van een eindrapport biedt inzage in 

mogelijke verbeteringen en kan bijdragen aan een 

warme overdracht.  

Zinvolle daginvulling 

Een zinvolle dag invulling draagt bij aan 

ontwikkeling, zingeving, mentaal welzijn en 

structuur binnen het leven en is voor ieder mens 

belangrijk.  

Het streven naar een zinvolle daginvulling vinden 

wij belangrijk. Om hier aan te kunnen bijdragen 

biedt Zorggroep Achterhoek dagbesteding aan door 

middel van bewegen en sport, creatieve activiteiten 

en houtbewerking. Dagbesteding wordt zowel 

individueel als in groepsverband aangeboden, om 

ook hierin bij te dragen aan de diverse 

levensgebieden zoals bijvoorbeeld een sociaal 

netwerk opbouwen en prikkelarm kunnen werken.  

Door het aanbieden van beweging wordt tevens 

aandacht besteed aan een gezonde levensstijl. 

Daarnaast draagt het bij aan emotieregulatie, 

motivatie, integratie en empowerment. 

Gezondheidsrisico’s 

Periodiek wordt er bekeken of mogelijke 

gezondheidsrisico’s zijn veranderd en of hierin een 

aanpassing binnen de geboden zorg gemaakt moet 

worden. Deze periodieke evaluatie vindt plaats bij 

het opstellen van het zorgplan en de voortgang 

zorgplan.  

Een levensgebied binnen deze gezondheidsrisico’s 

is de algemene gezondheid waar onder andere 

medicatie aan bod komt. Uitgangspunt bij 

medicatie is dat de cliënt zelf verantwoordelijk is 

hiervoor. Binnen de beheer eigen medicatie (BEM)iv 

wordt er samen met een voorschrijvend arts 

beoordeeld of de cliënt in staat is de eigen regie te 

behouden over zijn/haar medicatie. Wij hanteren 

hiervoor een medicatiebeleidv.   

Binnen de intramurale zorg houdt dit in dat 

medewerkers verantwoordelijk kunnen zijn voor 

het verstrekken van de medicatie. Hierdoor zorgen 
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wij er voor dat medewerkers bij indiensttreding 

direct geschoold worden op het verstrekken van 

medicatie. Er wordt nauw zicht gehouden op de 

verstrekking van de medicatie door de 

aandachtsfunctionaris. Binnen de 

teamvergaderingen komt het onderwerp 

medicatieveiligheid structureel terug. 

Vrijheidsbeperking 

Binnen de gehele organisatie zijn huisregelsvi en een 

gedragscode van toepassing die voor een ieder die 

in aanraking komt met Zorggroep Achterhoek 

gelden. Deze huisregels en gedragscode zijn tevens 

een voorwaarde voor het leveren van zorg. Het niet 

naleven van deze huisregels en gedragscode kan 

consequenties hebben zoals bijvoorbeeld een 

officiële waarschuwing of schorsing van de 

woonlocatie. Het overgaan tot benoemen van deze 

sancties is altijd een overwegende keus in overleg 

met GZ-psycholoog en het Managementteam. 

Toepassing van vrijheid beperkende maatregelenvii 

of onvrijwillige zorg voortkomend uit de wet Zorg & 

Dwang mogen niet worden toegepast. 

Samenwerking externen 

Wij zijn een begeleidende instelling. Dit betekent 

dat, indien er van behandeling sprake is, de 

benodigde behandeling extern wordt uitgezet. De 

GZ-psycholoog of orthopedagoog van Zorggroep 

Achterhoek wordt consultatief betrokken bij de 

cliënt.  

Wij hebben een nauwe samenwerking opgebouwd 

met belanghebbende instanties. De samenwerking 

met ketenpartners wordt tevens opgezocht om de 

juiste zorg te bieden die een cliënt nodig heeft.  

Regelmatig vindt er Multidisciplinair overleg plaats, 

zodat de best mogelijke zorg geboden kan worden.   

Deskundigheidsbevordering 

Door de voortdurende ontwikkeling binnen 

zorgland streven wij er naar dat onze medewerkers 

voldoende kennis en tools hebben om de juiste 

begeleiding te kunnen bieden aan onze cliënten. Zo 

streven wij er naar dat wij SKJ geregistreerd 

personeel in dienst hebben. Daarnaast verwachten 

wij van al onze begeleiders, dat zij minimaal vijf keer 

per jaar deelnemen aan intervisie. En biedt de GZ-

psycholoog een intern scholingsaanbod waarbij 

aandacht is voor diverse thema’s.  

De jaarlijkse teamreflecties zijn ook een onderdeel 

van ontwikkeling. Binnen iedere afdeling vindt er 

een teamdag plaats. Deze teamdagen staan in het 

teken van ontwikkeling, teambuilding en sociale 

interactie. Zo nodig kan iedere medewerker gebruik 

maken van de aangeboden deskundigheid binnen 

de organisatie voor de invulling van het individuele 

proces rondom de cliënt. Maar ook rondom 

persoonlijke ontwikkelingviii. Tot slot is er voor 

iedere medewerker de mogelijkheid om aan te 

geven waar de behoefte ligt op externe 

scholingsmogelijkhedenix. 
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4. Cliënt ervaringen 
 
Kwaliteit van bestaan, iedereen geeft hier een eigen invulling en betekenis aan. Om te onderzoeken hoe 

cliënten van Zorggroep Achterhoek hun kwaliteit van bestaan ervaren, maken wij gebruik van het cliënt 

ervaringsonderzoek “Dit vind ik ervan!”. Binnen “Dit vind ik ervan!” vertellen cliënten in een open dialoog met 

de sociaal pedagogisch medewerker hun ervaringen op diverse levensgebieden.   

Uitgangspunt is dat de individuele persoon en de 

beoogde kwaliteit van bestaan het vertrekpunt zijn 

voor het vormgeven van de zorg en ondersteuning. 

Zowel persoonlijke als omgevingsfactoren hebben 

een impact op iemands ervaren kwaliteit van 

bestaan. Door de dialoog aan te gaan kunnen 

cliënten vertellen wat zij vinden en of zij ergens 

verandering in zouden willen zien. 

Naast het individuele aspect en de invulling van de 

zorg hierop, kijken wij als organisatie ook welke 

verbetermogelijkheden wij kunnen halen uit het 

cliënt ervaringsonderzoekx. Dit gebeurt op zowel 

organisatie, als afdelingsniveau, zodat wij nog beter 

tegemoet kunnen komen in de behoeftes van onze 

cliënten. 

In 2019 is Zorggroep Achterhoek gestart met het 

instrument “Dit vind ik ervan!” en met een respons 

van 56% zijn wij tevreden met het resultaat. Wel 

zien wij dat er nog veel verbetering te behalen valt 

op het gebied van respons, maar ook in de 

uitvoering. Proces technisch zal er meer aandacht 

gewenst zijn op de continue onderzoekende dialoog 

en de aanpassingen daarop.  

 

 

Resultaten 

De kwaliteit van bestaan wordt door merendeel van 

de cliënten met een positieve ervaringsscore 

beoordeeld. 68% is tevreden over de verschillende 

levensdomeinen die zijn besproken.  

Het thema gevoel wordt als meest belangrijk 

aangeduid door de cliënten, daarnaast is hierin ook 

door een groot deel van de ondervraagde cliënten 

verandering in gewenst. Het thema wordt ook als 

minder tevreden ervaren. De onderwerpen waarbij 

hier aandacht voor is, zijn het psychisch 

welbevinden van de cliënt en emotie regulatie.  

Doen, is een thema waarover de ondervraagde 

cliënten zeer tevreden zijn, zo’n 75%. Toch geven 

ook de meeste cliënten over dit thema aan, dat er 

verandering in is gewenst.  Zorggroep Achterhoek 

beschikt over een eigen dagbesteding, waarin 

cliënten terecht kunnen voor een zinvolle dag 

invulling. Cliënten geven onder andere aan dat zij 

graag een uitbreiding van een aanbod binnen de 

dagbesteding zien. Daarnaast geeft een deel van de 

cliënten aan behoefte te hebben aan leren en 

ontwikkeling.  

Merendeel van de cliënten wil dat er verandering 

wordt aangebracht binnen het onderwerp lijf. Zij 
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zijn dan ook minder tevreden over dit onderwerp 

dan tevreden. Er wordt gesproken over gezonde 

voeding en beweging. Ook het onderwerp afvallen 

komt regelmatig ter sprake. Deze onderwerpen 

worden ook aangeduid wanneer het gaat om 

mogelijke veranderingen. 

Kiezen wordt gezien als het minst belangrijke 

onderwerp, echter wil wel een groot aandeel hier 

verandering in zien. 31% van de cliënten geeft aan 

kiezen lastig te vinden. 54% maakt zijn eigen keuzes. 

Kiezen is tevens een thema waar cliënten minder 

tevreden over zijn. 

Het thema hulp wordt door cliënten als zeer 

tevreden ervaren, ook vinden zij dit onderwerp 

belangrijk. Ondanks dat zij tevreden zijn zien zij toch 

graag verandering. Cliënten ervaren hulp in 

luisteren (62%). Ook vinden zij de hulp die ze krijgen 

over het algemeen prettig (54%). Cliënten 

benoemen verder betrouwbare hulpverlening, 

duidelijkheid en afspraken nakomen (vanuit beide 

kanten). Binnen de gewenste verandering wordt er 

onder andere genoemd: afspraken nakomen, beter 

luisteren en aanpakken. 

Medezeggenschap 

Vier keer per jaar komt de cliëntenraadxi bijeen om 

te vergaderen over algemene vraagstukken die alle 

cliënten van Zorggroep Achterhoek aangaan. 

Tijdens de deze vergaderingen wordt er gesproken 

over aanstaande veranderingen en mogelijkheden 

tot verbetering. Ook sluit er regelmatig een 

discipline aan die uitleg komt geven over bepaalde 

onderwerpen. Zo houden wij onze cliënten 

betrokken bij het proces en onze dienstverlening. 

De cliëntenraad is de spreekbuis voor al onze 

cliënten.  

Naast de cliëntenraad kennen wij op onze 

intramurale locatie een huiskameroverleg. In dit 

overleg kunnen de cliënten feedback geven over de 

invulling van de zorg en de gang van zaken binnen 

de locatie.  

Klachten 

Het leveren van de beste zorg is waar wij ons dag in 

dag uit voor inzetten, toch kan het voorkomen dat 

een cliënt niet tevreden is. Hiervoor hebben wij een 

klachtenregelingxii opgesteld. Binnen deze 

klachtenregeling is geregeld welke stappen 

doorlopen kunnen worden om onvrede kenbaar te 

maken binnen onze organisatie. Ook kan de cliënt 

hierbij ondersteuning krijgen van de 

klachtenfunctionaris of de onafhankelijke 

cliëntondersteuner. In 2019 is er geen gebruik 

gemaakt van deze mogelijkheden. Ook zijn er geen 

klachten ingediend bij de onafhankelijke 

geschillencommissie.  

Zorgkaart Nederland 

Een landelijke ervaringssite waar gewerkt wordt aan 

de openheid van zorg is vormgegeven binnen 

Zorgkaart Nederlandxiii. Het is een instrument 

waarmee kan worden ingezien wat de ervaringen 

zijn op de kwaliteit van dienstverlening voor zowel 

cliënten als zorgaanbieders.  

In 2019 hebben er 23 cliënten hun ervaringen 

gedeeld en was het gemiddelde cijfer dat wij 

ontvingen een 8.5, beduidend hoger dan het cijfer 

in 2017 welke een 7.8 betrof.



 

  

 
Werken aan 

expertise 
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5. Teamreflectie 
 
Ieder jaar evalueren onze teams hun werkwijze en de kwaliteitsverbeteringen die zij hierin kunnen 

aanbrengen. De verschillende zorgteams leveren een belangrijk aandeel in onze kwaliteit en daarom vinden 

wij het belangrijk dat ook zij mede eigenaar worden gemaakt van de kwaliteitsopgave die de organisatie 

nastreeft. Binnen de teamreflecties wordt er door het team bekeken wat er goed gaat en wat er beter zou 

kunnen.  

Zorggroep Achterhoek kent drie teams die op 

systematische wijze met elkaar aan de slag gaan om 

te evalueren en afspraken te maken. De volgende 

onderwerpen komen hierbij aan bod: 

▪ Proces individuele cliënt 

▪ Kwaliteit relatie cliënt / medewerker 

▪ Veilige zorg 

▪ Toerusting van de medewerkers 

De teamreflecties worden op diverse wijze ingevuld 

en zijn meestal onder leiding van de 

kwaliteitsmanager en/of de GZ-psycholoog. Op een 

interactieve wijze gaan de teams aan de slag met 

verschillende vraagstellingen waarover zij hun 

mening kunnen en mogen geven. Gezamenlijk 

maakt ieder team aan het einde van de 

teamreflectie afspraken die zij op een later 

momenten evalueren en zo nodig bijstellen. 



 

 

Het team Extramurale Zorg bedient het grootste cliëntenbestand van de organisatie. Samen met de GZ-

psycholoog is het gehele team, inclusief direct leidinggevenden in gesprek gegaan om de kwaliteit van 

dienstverlening te bespreken.xiv 

Het proces rondom de individuele cliënt betreft een 

systematisch proces waarbij er regelmatig wordt 

geëvalueerd en bijgesteld. Dit maakt dat de zorg 

altijd doelgericht en passend is. Medewerkers 

vinden dit erg prettig. Het hebben van een actueel 

plan biedt houvast voor zowel de cliënt als 

medewerker om de juiste begeleiding te kunnen 

bieden.  

Er wordt veelal gewerkt in duo’s, wat er voor zorgt 

dat de cliënt altijd een vertrouwd gezicht ziet. 

Hierbij wordt de expertise van iedere medewerker 

goed benut en wordt er altijd zorg gedragen voor de 

continuïteit van de begeleiding. Medewerkers 

geven aan dit fijn te vinden, omdat er zo kan worden 

samengewerkt, verantwoordelijkheden worden 

gedeeld en ieders krachten worden ingezet. 

Diverse factoren zorgen er voor dat de werkdruk 

soms hoog wordt ervaren. Wel kunnen alle 

medewerkers het werk mentaal goed aan. Om hier 

meer aandacht voor te creëren is er specifiek aan dit 

onderwerp aandacht besteedt door middel van het 

werkdrukspel. Met de uitkomsten is aan de slag 

gegaan en zo zijn er diverse verbeteringen ingezet 

om dit te verlagen.  

Voorgaande jaren is er aangegeven dat er meer 

behoefte was aan casuïstiekbespreking. Hiervoor is 

er gestart met intervisie. Ook is 

deskundigheidsbevordering meer als middel 

ingezet in 2019.  Op deze wijze wordt er meer 

aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling en 

verbetering van de kwaliteit van zorg. Medewerkers 

worden zo naar behoefte beter toegerust en 

ontvangen de gewenste kennis.  

Medewerkers worden voorzien in diverse fysieke 

middelen die het werk vergemakkelijken. Volgens 

het team draagt dit bij aan de efficiëntie. Daarnaast 

wordt bij de toerusting ook het cliënt 

administratiesysteem, het Medewerker-

tevredenheid onderzoek, prettig contact met de 

leidinggevende, aanwezigheid van 

gedragsdeskundigen, de eigen ervaring en de 

vergadering / intervisies genoemd. 

Afgelopen jaren is er gewerkt aan het beter in kaart 

brengen van mogelijke veiligheidsrisico’s. Binnen 

het ambulante werken is het voor de medewerker 

niet altijd inzichtelijk wat er gebeurt buiten de 

begeleidingsmomenten om.  Hierdoor is er beperkt 

zicht op veiligheid en risico’s. Bij de intake worden 

alle mogelijke risico’s in kaart gebracht en ook 

gedurende het proces wordt er gemonitord op 

risico’s en waar nodig actie ondernomen. Daarnaast 

is er een bereikbaarheidsdienst beschikbaar voor 

alle cliënten, ook wanneer 24-uur nabijheid geen 

vereiste is.  

EXTRAMURALE  ZORG  
 



 

 
Het team intramurale zorg biedt begeleiding aan cliënten op de woonlocatie van Zorggroep Achterhoek. Hier 

wonen circa 18 cliënten die dag en nacht begeleiding tot hun beschikking hebben. Onder leiding van de 

kwaliteitsmanager is het team aan de slag gegaan met de sterke- en verbeterpunten.xv

Het team maakt gebruik van een team POP-plan en 

dit is een leidraad voor de afdeling binnen de 

intramurale setting. Het plan wordt regelmatig 

geëvalueerd en bijgesteld. Zo draagt het team er 

zorg voor dat zij continu bezig zijn met het eigen 

functioneren van het team en brengen hier 

verbetering in aan. Zo is er het afgelopen jaar 

gewerkt aan het thema afstand en nabijheid tussen 

de medewerker en cliënt.  

Ook heeft er een grote verandering plaatsgevonden 

binnen het proces rondom het opstellen van het 

zorgplan. Deze is team breed gemaakt. Zo zijn alle 

medewerkers op de hoogte van de individuele 

gestelde doelen en vindt er een nog betere 

aansluiting op cliëntniveau plaats. Hiermee wordt 

de continuïteit van zorg gewaarborgd, mocht een 

persoonlijk begeleider afwezig zijn.  

Intervisies dragen er aan bij dat medewerkers 

kunnen reflecteren en er gewerkt kan worden aan 

opgestelde doelen op teamniveau. Ook is er een 

groter aanbod aan deskundigheidsbevordering 

ingezet naar de behoefte van het team.  

In 2019 is er gewerkt aan het in kaart brengen de 

rolverdeling binnen het team. Door het in kaart 

brengen van de kwaliteiten van iedere medewerker 

kunnen de sterke competenties van iedere 

medewerker worden ingezet en het team zich 

verder versterken. Op deze wijze worden de 

kwaliteiten van de medewerkers, zo goed mogelijk 

benut en kan de cliënt nog beter bediend worden. 

De intramurale zorglocatie heeft in 2019 een 

verbouwing ondergaan. De kantoorruimten zijn 

hierbij aangepast, waarbij er beter gebruik is 

gemaakt van de beschikbare ruimte. Ook zijn er 

binnen de woonlocaties verbeteringen aangebracht 

zodat het wonen nu nog plezieriger is. Door de 

verbouwing is er gewerkt aan een betere woon en 

werkplek. Zowel medewerkers als cliënten geven 

aan erg blij te zijn met deze verbeteringen.  

Naast de verbouwing is er meer aandacht besteed 

aan veiligheid in en om de locatie. Dit is gebeurd 

met diverse middelen die er zorg voor dragen dat de 

veiligheid van zowel cliënten als medewerkers beter 

gewaarborgd kan worden.  

 

INTRAMURALE  ZORG  
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Het team geeft aan dat zij voldoende zicht hebben 

op de veiligheid van de cliënten. Omdat de cliënten 

wonen binnen een locatie waar 24-uur per dag 

toezicht is en het een relatief kleine locatie betreft 

is dit goed te bewerkstelligen.  

Om van elkaar te leren worden veiligheidssituaties 

besproken binnen de teamvergaderingen. Op deze 

wijze kan een ieder mee denken over hoe mogelijk 

onveilige situaties in de toekomst voorkomen 

kunnen worden. Daarnaast is er extra aandacht 

besteedt aan omgaan met ongewenst gedrag. Zodat 

medewerkers nog beter vaardig zijn in het omgaan 

met dit soort situaties.
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Om bij te kunnen dragen aan een zinvolle daginvulling en dagstructuur hebben wij onze eigen 

dagbestedingslocatie. Op deze locatie vinden verschillende activiteiten plaats waar cliënten gebruik van 

kunnen maken. Voorbeelden hiervan zijn werken op de houtwerkplaats en bewegen. De activiteiten worden 

begeleid door onze professionele activiteitenbegeleiders en beweegcoaches. Jaarlijks evalueren zij met elkaar 

hoe het gaat en wat er mogelijk beter zou kunnen. xvi

Zorgplannen bieden houvast voor zowel de cliënt 

als voor het bieden van passende begeleiding. Dit 

geldt voor de reguliere zorg maar ook voor de 

dagbesteding. Daarom wordt er ook bij 

dagbesteding gebruik gemaakt van zorgplannen. De 

zorg die geboden wordt is aangepast op de cliënt en 

doelgericht. Er wordt te allen tijde gekeken wat past 

bij de behoeften en wensen van de cliënt.  

Het team heeft aangegeven dat de zorgplannen 

ondersteunen bij de het bieden van structuur en 

passende begeleiding bij de dagbesteding. Daarbij is 

er gewerkt aan de invulling van de zorgplannen om 

deze zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

Verbeteringen zijn aangebracht in de relevante 

informatie benodigd voor de opstart en de 

concretisering van de doelstellingen.  

Cliënten komen graag naar de dagbesteding. Hier 

krijgen zij hulp bij de invulling van hun dagstructuur, 

het opdoen van sociale contacten maar is er ook 

ruimte voor persoonlijke aandacht. Cliënten voelen 

zich vertrouwd binnen de dagbesteding om 

problemen bespreekbaar te maken en zoeken de 

medewerkers op indien dit nodig is.  

De interne communicatie tussen persoonlijk 

begeleiders en activiteitenbegeleiders/ 

beweegcoaches kon verbeterd worden. Door 

aandacht te besteden aan de onderlinge 

samenwerking en vaker overdracht momenten te 

plannen, vindt er een betere afstemming plaats wat 

bijdraagt aan de kwaliteit van zorg.   

Om de medewerkers altijd te voorzien in voldoende 

kennis wordt er naar behoefte en met regelmaat 

deskundigheidsbevordering aangeboden. 

Medewerkers geven aan voldoende kennis te 

hebben van de problematiek van cliënten binnen de 

dagbesteding, om de juiste zorg te kunnen bieden.  

In 2019 is de locatie van de dagbesteding verbouwd. 

Zo is er verbetering aangebracht in de 

(werk)omstandigheden, maar ook een bijdrage 

geleverd aan de sfeer. Door de verbouwing is de 

veiligheid binnen de locatie verder verhoogd.  

Naast deze verbetering wordt de locatie regelmatig 

gecontroleerd en worden cliënten actief gewezen 

op het gebruik van beschermingsmiddelen en de 

gestelde veiligheidsprocedures.  

Na de verbouwing hebben cliënten actief 

aangegeven dat de dagbestedingslocatie een nog 

prettigere plek is om te komen en voelen zij zich hier 

veilig en vertrouwd.

DAGBESTEDING  
 



6. Kwaliteit in cijfers 
 
Cijfers geven een goed beeld over de organisatie en over kwaliteit. In dit hoofdstuk wordt een weergave 

gegeven van de kwaliteit gemeten in cijfers. Het betreft hier kerncijfers, een analyse hiervan en mogelijke 

verbeterpunten. Onderstaande cijfers hebben betrekking op de gehele organisatie en op alle cliënten, 

afdelingen en medewerkers.  

VIM-MELDINGEN 
Zorggroep Achterhoek wil begeleiding en zorg van 

goede kwaliteit bieden. Hierbij zijn veel diverse 

partijen betrokken. Helaas kan het voorkomen dat 

er een gebeurtenis plaats vindt waarvan de ernst zo 

hoog is dat er direct actie moet worden 

ondernomen. Hiervoor heeft Zorggroep Achterhoek 

het VIM beleidxvii opgesteld. VIM staat voor Veilig 

Incidenten Melden. 

 

 

 

 

Voor 2019 hebben wij onszelf als doel gesteld dat er 

nog meer onvoorziene gebeurtenissen gemeld 

moeten worden. Onze ervaring was dat niet altijd 

alle gebeurtenissen gemeld werden. In 2019 is er 

een grote stijging te zien in het aantal meldingenxviii. 

De stijging is voornamelijk te zien in de ambulante 

hulpverlening. Uit deze stijging kunnen wij 

concluderen dat ook op deze afdeling het proces 

VIM-melden voldoende is ingebed.  

Voor ons als organisatie is het belangrijk dat 

onvoorziene gebeurtenissen gemeld worden. Zo 

krijgen wij inzicht in incidenten en meldingen 

kunnen wij hier tijdig maatregelen op nemen. Dit 

zodat deze gebeurtenissen in de toekomst minder 

vaak voorkomen of er op een veiligere manier 

gewerkt kan worden.  

In 2019 zijn wij gestart met een nieuwe werkwijze 

van het meldsysteem. Op deze wijze is het voor 

medewerkers gemakkelijker geworden om een 

melding te maken. Ook is het met deze verbetering 

gemakkelijker geworden om meldingen te sturen, 

controleren en analyseren. Zo waarborgen wij dat 

onze plan-do-check-act cyclus blijft gewaarborgd. 

Voortkomend uit de meldingen hebben wij een 

aantal verbeteringen aangebracht binnen onze 

organisatie. Zo hebben wij aandacht besteed aan 

het onderwerp suïcidedreiging, zodat onze 

medewerkers nog beter getraind zijn in het omgaan 

met deze problemen en zij de cliënten nog beter 

kunnen ondersteunen. In 2020 toetsen wij opnieuw 

of onze medewerkers voldoende deskundigheid 

hebben en stellen we bij waar nodig.   

2019 

158 
2018 

94 
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MEDICATIEVEILIGHEID 

Cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor hun 

medicatiebeheer en –gebruik, tenzij er redenen zijn 

om dit anders te regelen. De mogelijkheden tot het 

dragen van eigen verantwoordelijkheid op het 

gebied van medicatiebeheer en –gebruik kunnen 

immers van cliënt tot cliënt verschillen. Gekeken 

wordt door middel van een Beoordeling Eigen 

beheer Medicatie (BEM) of de cliënt in staat is het 

gebruik te waarborgen. Voor elke cliënt dienen 

duidelijke afspraken te worden gemaakt en 

vastgelegd in het zorgplan. Binnen de Intramurale 

locaties van Zorggroep Achterhoek is het beheer te 

allen tijde op een vaste plek, welke alleen 

toegankelijk is voor opgeleide en daarvoor 

bevoegde medewerkers. Wij hebben hiervoor een 

medicatiebeleid opgesteld. 

Wij vinden medicatieveiligheid erg belangrijk, 

daarom worden ook gebeurtenissen binnen het 

medicatiebeleid gemeld volgens het protocol VIM-

meldingen zoals beschreven in voorgaand 

hoofdstuk. In 2019 is er een kleine stijging te zien in 

het aantal meldingen m.b.t. medicatie. 

Deze meldingen bestaan uit meldingen waarin de 

medicatie niet tijdig is afgetekend, hierin is een 

daling te zien. En meldingen van het niet innemen 

van medicatie. Deze laatste meldingen hebben bijna 

altijd een cliënt gerelateerde oorzaak. Het niet tijdig 

aftekenen van medicatie betreft altijd een 

medewerker gerelateerde oorzaak. 

 

 

Het creëren van bewustzijn omtrent het 

medicatieproces is en blijft een vast agendapunt 

binnen de afdeling. Om dit te bewerkstelligen 

worden er diverse acties uitgezet om de 

medicatieveiligheid en het bewustzijn hierop te 

vergroten. Ook is het medicatieproces altijd een 

vast agendapunt in de teamvergadering. VIM 

meldingen worden besproken en nagelopen om 

fouten te voorkomen en veiligheid en kwaliteit te 

blijven waarborgen.  

De zorgvuldigheid rondom het medicatieproces en 

het bewust zijn hierop blijft een punt van aandacht 

en verbetering. In 2020 zal er wederom regelmatig 

een evaluatie plaats vinden op dit onderwerp en 

zullen indien nodig de nodige acties worden 

uitgezet. Er wordt vanuit het management team 

actief gestuurd en gemonitord.  

 

 

 

  

2019 

66 
2018 

58 
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PERCENTAGE CLIENTEN MET EEN ZORGPLAN 
NIET OUDER DAN EEN JAAR 
Met een actueel zorgplan beschikt de cliënt altijd 

over de meest relevante doelen waaraan deze kan 

werken. Daarom hechten wij hier veel waarde aan 

en hebben wij ons eigen beleid hierop geschreven. 

Twee keer per jaar krijgt de cliënt een evaluatie op 

het zorgplan waarin hun 

ontwikkeling beschreven wordt. 

Zo waarborgen wij dat aan de 

juiste doelen wordt gewerkt en 

er kwaliteit wordt geleverd.  

In 2019 was het aantal cliënten met zorgplan niet 

ouder dan een jaar dan ook 100%.  

Er zijn geen verbeteringen gewenst binnen dit 

proces.  

AUDITS 

Om te kunnen toetsen of wij binnen onze 

organisatie aan de gestelde eisen en richtlijnen 

voldoen, worden er jaarlijks diverse onderzoeken 

gedaan waarbinnen dit getoetst wordt. Deze 

onderzoeken noemen we audits en deze kunnen 

door zowel onszelf als externen zoals een 

contractpartner worden gedaan. Door het 

uitvoeren van deze controle momenten, kunnen wij 

waarborgen dat wij altijd aan onze kwaliteit van 

dienstverlening werken en kijken naar de mogelijke 

verbeteringen.  

Komen er tijdens deze audits punten naar voren 

waaraan wij kunnen werken om onze 

dienstverlening nog beter te maken, dan voeren wij 

dit door. Deze audits vinden wij dan ook erg 

waardevol.  In 2019 is er door onze certificerende 

instelling een externe auditxix gedaan. De 

certificerende instelling was erg te spreken over 

onze nieuwe hoofdlocatie, het proces VIM-

meldingen en de wijze waarop wij bij aanvang van 

het proces de risico’s in kaart brengen. Dit jaar zijn 

er dan ook geen tekortkomingen geconstateerd.  

Naast de externe audit hebben er diverse interne 

auditsxx plaats gevonden waarbij er diverse kleine 

verbeterpunten zijn gesignaleerd die er zorg voor 

dragen dat wij nog efficiënter kunnen werken. Deze 

verbeterpunten zijn opgepakt en doorgevoerd.  

 

 

 

 

  

2019 

100 

Intern 

17 
Extern 

1 
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2018 

100 

ZIEKTEVERZUIM 
In 2019 heeft de organisatie veel acties ingezet om 

de vitaliteit op de werkvloer te verhogen. Dit 

betekent dat medewerkers toegang hebben tot 

diverse sport- en beweeg activiteiten en gezonde 

voeding wordt gestimuleerd. Dit heeft als positief 

resultaat dat het ziekteverzuim percentagexxi in 

2019 nog verder is gedaald ten opzichte van het 

voorgaande jaar. Als organisatie zijn wij trots op 

deze ontwikkeling en op het uitgedragen 

vitaliteitsbeleid. Medewerkers maken dankbaar 

gebruik van de ter beschikking gestelde middelen.  

 

ONTVANGEN VOG’S 
VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. Deze 

verklaring geeft aan dat het (justitiële) verleden 

geen bezwaar vormt voor het vervullen van een 

specifieke functie. Iedere nieuwe medewerker die 

bij Zorggroep Achterhoek in dienst treedt is 

verplicht om zo’n verklaring te overleggen. Zo 

waarborgen wij dat we kwalitatief goede en veilige 

zorg in zetten. In 2019 zijn er 12 medewerkers 

nieuw in dienst getreden. Allen beschikken over een 

VOG verklaring.  

 

  
2019 

2,87 
2018 

3,88 
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RESULTATEN MEDEWERKERTEVREDENHEID 
Naast het verlenen van kwalitatief goede zorg, 

vinden wij het belangrijk om een goede 

aantrekkelijke werkgever te zijn. Onze 

medewerkers verdienen goede 

arbeidsvoorwaarden. Daarom voeren wij jaarlijks 

een medewerker tevredenheidsonderzoekxxii (MTO) 

uit, waarin wij onze medewerkers vragen wat er 

goed gaat en wat er beter kan. Met deze punten 

gaan wij vervolgens aan de slag, zodat we onszelf 

ook op dit gebied blijven ontwikkelen.  

 

 

 

 

 

Zowel het respons als het gemiddelde cijfer dat wij 

ontvingen van onze medewerkers is dit jaar hoger 

dan voorgaand jaar. De belangrijkste verbetering is 

te vinden in de (interne) communicatie. Andere 

belangrijke punten uit het MTO zijn : 

▪ Iedereen komt met plezier naar het werk. 

▪ Medewerkers worden gemotiveerd door: 

de werkzaamheden, collega’s & de 

werksfeer binnen de organisatie.  

▪ Medewerkers zijn tevreden over het 

vitaliteitsbeleid. 

▪ Het nieuwe interne 

Kwaliteitsmanagementsysteem en 

Intranet draagt bij aan 

kwaliteitsverbetering en de interne 

communicatie. 

▪ De belangrijkste verbeterpunten zijn : de 

werkdruk / verlichting van administratieve 

lasten, deskundigheidsbevordering. Ook 

wordt er gevraagd om meer duidelijkheid 

binnen de taken en 

verantwoordelijkheden.  

 

  

Beoordeling 

8,5 

Respons 

85% 
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7. Conclusie 
 
Het uiteindelijke doel van de reflectie op de kwaliteit van dienstverlening is om te kunnen verbeteren. In dit 

hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de kwaliteit van zorg en de sterke- en verbeterpunten.   

Trots, dat zijn wij op onze organisatie en de manier 

waarop wij de dienstverlening, kwaliteiten en de 

professionaliteit van het personeel inzetten. Wij hebben 

een duidelijke visie met kernwaarden die je in alles waar 

wij voor staan terug vindt. Het sluit nauw aan bij de 

werkwijze die wij hanteren en vormt het hart van onze 

organisatie. De koers die we de afgelopen jaren hebben 

uitgezet, heeft geresulteerd in mooie resultaten. Het 

leveren van een hoge kwaliteit staat bij ons dan ook hoog 

in het vaandel en wij ervaren dat dit ook door onze 

stakeholders wordt gezien. Wij zullen de aankomende 

jaren verder gaan met datgene waar wij goed in zijn: een 

professionele organisatie, gericht op de mens met 

zelfredzaamheid als prioriteit die een steentje bijdraagt 

aan de maatschappij. Met ambitie voor mooie 

innovatieve projecten en ideeën hebben wij een 

duidelijke visie voor de toekomst. Een toekomst die wij 

positief tegemoet zien. 

Continu verbeteren 

Het continu verbeteren van onze dienstverlening is bij ons 

eerste prioriteit. Dagelijks werken wij aan onze 

verbeterpunten. Door een periodieke monitoring van de 

kwaliteit van zorg, door kritisch te blijven en intern te 

reflecteren, krijgen wij inzage in onze verbeterpunten. 

Het schrijven van een jaarlijks kwaliteitsrapport draagt 

hieraan bij, houdt ons scherp en brengt nieuwe inzichten.   

  

We zijn trots op 

 
▪ Onze kernwaarden die binnen alle facetten 

van de dienstverlening duidelijk naar voren 
komen 

▪ Het aanbieden van doelgerichte en passende 
zorg vanuit behoefte en wens van de cliënt 

▪ Het gehele proces rondom de individuele 
cliënt 

▪ Professionele en vakbekwame medewerkers 
▪ Aandacht voor alle levensgebieden binnen de 

zorg 
▪ Professionele, betrokken zorg, met 

persoonlijke aandacht voor de cliënt 
▪ Vitaliteitsbeleid medewerkers met de 

daaraan gekoppelde positieve resultaten 
▪ Medewerker tevredenheid 

 
 

Wij willen werken aan 

▪ Proces rondom de individuele cliënt 
▪ Inzet “Mijn eigen plan” 
▪ Doorontwikkeling “Dit vind ik ervan!” 
▪ Deskundigheidsbevordering 
▪ Veiligheid 
▪ Verlaging werkdruk 
▪ Duidelijkheid in taken en 

verantwoordelijkheden 
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8. Verbeteracties  
Naar aanleiding van de bevindingen die wij hebben gedaan uit de verschillende evaluaties zijn er diverse 

onderwerpen welke voor kwaliteitsverbetering in aanmerking komen. Onze organisatie is continu in 

ontwikkeling. Het opstellen van concrete verbeterplannen zal dan ook bijdragen aan een positief resultaat. In 

dit hoofdstuk worden de kwaliteitsverbeteringen waar de organisatie aan zal gaan werken beschreven.  

Proces zorg 
Wij zijn erg tevreden over het verloop van het 

huidige proces, begeleiding rondom de individuele 

cliënt. Het schrijven van zorgplannen gebeurt 

volgens een vastgestelde cyclus en de inhoud is 

doeltreffend en duidelijk voor de cliënt.  Echter zien 

wij ook wat er anders kan, wellicht eenvoudiger of 

efficiënter. 

Daarom zijn er diverse mogelijke verbeteringen die 

wij verder willen onderzoeken om te bekijken of dit 

de kwaliteit van de zorg nog beter maakt.  

Sinds enige tijd beschikken wij over de mogelijkheid 

voor het inzetten van methode “Mijn eigen plan”. 

“Mijn eigen plan” is een hulpmiddel dat  planmatig 

bijdraagt aan de hulpverlening en hiermee 

zelfredzaamheid en de eigen regie vergroot. Door 

“Mijn eigen plan” verder uit te breiden kan het 

bijdragen aan meer structuur, zelfredzaamheid en 

eigen regie bij de cliënt. Ook kan het bijdragen aan 

de werkdruk van medewerkers.  

Daarnaast onderzoeken wij hoe we nog beter de 

cliënt kunnen bedienen binnen de hulpvraag. Dit 

onderzoek vindt plaats met behulp van diverse 

middelen en methodieken. Afhankelijk van de 

uitkomsten zullen wij bepalen wat we in gaan 

zetten.  

Doorontwikkeling “Dit vind ik ervan!” 
In 2019 zijn we gestart met cliënt 

ervaringsonderzoek “Dit vind ik ervan”. Met deze 

eerste aanvang hebben wij een start gemaakt om 

“Dit vind ik ervan!” te implementeren binnen onze 

organisatie. Echter benutten wij op dit moment nog 

niet de volledige methodiek zoals deze van origine 

bedoeld is.  Daarom gaan wij onderzoeken en 

bekijken op welke wijze wij “Dit vind ik ervan!” 

binnen ons huidige zorgproces zo kunnen 

implementeren dat het passend is binnen onze 

organisatie en voor onze doelgroep.  
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Uitbreiding dienstverlening 
Onze organisatie is continu in ontwikkeling en 

onderzoekt kansen voor ontwikkeling. In 2021 zal 

Zorggroep Achterhoek uitbreiden met een nieuwe 

zorglocatie. De nieuwe woonlocatie heeft 29 

appartementen waar cliënten de kans krijgen om in 

eigen tempo de zelfredzaamheid te vergroten met 

24/7 ondersteuning tot hun beschikking. Met de 

opening van de nieuwe zorglocatie wordt verwacht 

dat er een nog betere aansluiting op de wensen en 

behoeften van de cliënt is en hen de zorg geboden 

kan worden die passend is bij de hulpvraag. 

 

Verlaging werkdruk 
Werkdruk is een onderwerp dat bij ons jaarlijks 

terug komt op de agenda. We vinden dit onderwerp 

belangrijk, of het nu goed of minder goed hiermee 

gaat. Ook voor aankomend jaar zal er aandacht 

gespendeerd worden aan  ervaren werkdruk. We 

zullen onderzoek doen naar of hoe dit wordt 

ervaren en wat hier exact de oorzaak van is. Zo 

proberen wij aandacht te houden voor onze 

medewerkers en bij te dragen aan een plezierige 

gezonde werkplek.   
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Deskundigheidsbevordering 
De afgelopen jaren hebben wij veel aandacht 

besteed aan deskundigheidsbevordering met 

succes. Wij zien echter nog veel meer 

mogelijkheden binnen dit onderwerp en willen 

daarom ook in 2020 dit als speerpunt mee nemen 

om verder te ontwikkelen.  

Professionaliteit is een van de kernwaarden van 

Zorggroep Achterhoek. Om deze professionaliteit te 

blijven waarborgen en ontwikkelen, kunnen wij nog 

veel meer creatieve middelen inzetten, wat bij zal 

dragen aan de individuele ontwikkeling van onze 

medewerkers.   

Door een combinatie te maken tussen wensen en 

behoefte zal de organisatie bijdragen aan de 

persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers 

maar ook de behoefte aan ondersteuning vanuit de 

markt. 

 

Veiligheid 
Veiligheid staat voorop bij het leveren van zorg.  Het 

creëren van een veilige omgeving is een belangrijke 

factor binnen de begeleiding. Wij zien binnen dit 

onderwerp nog verschillende onderdelen waarop 

verbeterd kan worden.   

Binnen de intramurale locatie hebben wij oog voor 

medicatieveiligheid. De afgelopen jaren is hier veel 

aan gewerkt, maar wij zien ook dat het nog beter 

kan. Bewustwording bij de medewerkers is hier het 

belangrijkste streven. Door middel van de cirkel van 

Deming wordt dit onderwerp gemonitord en 

verbeterd.  

Ook de systematische cyclus van het inventariseren 

van risico’s binnen het proces rondom de 

individuele cliënt kan efficiënter. Hier zal 

onderzocht worden op welke wijze hier een 

praktische invulling aan gegeven kan worden.  

  



  

 

Zorg die 

meegroeit  
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Bijlage I  Reflectie cliëntenraad 
 
Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsrapport is de reflectie van relevante stakeholders zoals de 

cliëntenraad. Door de uitbraak van het coronavirus heeft de reflectie van de cliëntenraad op een andere wijze 

plaats gevonden dan andere jaren. Middels digitale middelen heeft de cliëntenraad haar visie en mening over 

de kwaliteit van de organisatie gegeven. In onderstaande reflectie zijn de bevindingen van de cliëntenraad op 

het kwaliteitsrapport en de kwaliteit van zorg te lezen. 

Met uitzondering van een aantal aandachtpunten 

die verderop worden benoemd, is er een algemeen 

beeld van tevredenheid naar voren gekomen. 

De cliëntenraad ervaart de zorg zoals die nu 

geboden wordt als positief. 

Ze geven allen aan dat ze in de afgelopen periode 

ook via andere cliënten geen noemenswaardige 

klachten hebben gehoord over de manier van zorg 

die Zorggroep Achterhoek biedt. 

Ten tijde van de reflectie, zijn de Corona 

maatregelen in volle gang. De cliëntenraad deelt 

hun visie over de ingezette zorg hierop:  

Ze geven aan dat ze tevreden zijn met de manier van 

zorg die juist nu in het corona tijdperk wordt 

geboden en dat ze die geluiden ook van andere 

cliënten horen.  

Ondanks de geboden wijze van zorg zoals 

beeldbellen, vaker telefonisch contact, en 

gesprekken op verantwoorde afstand in hun huis 

heeft de cliëntenraad voldoende gevoel te hebben 

dat de zorg op goede wijze blijft geleverd. 

Het gezamenlijk doen van boodschappen (samen 

met de auto naar de winkel) wordt als een gemis 

ervaren, maar er is begrip voor de maatregelen die 

Zorggroep Achterhoek als zorgaanbieder heeft 

moeten nemen en hiermee de gezondheidsrisico’s 

van zowel cliënten als medewerkers serieus 

bewaken. 

Punten van aandacht zijn: 

Er zou intensiever kunnen worden begeleid in het 

zoeken naar eigen en betaalbare woonruimte. 

Hierbij zou een goede manier van samenwerking 

zoeken met woningbouw verenigingen en proberen 

afspraken te maken kunnen helpen.  

Duidelijk beleid voor nieuwe ( en bestaande ) 24 uur 

locaties op het gebied van wensen en behoeften 

van cliënten en de daarbij behorende 

mogelijkheden voor de organisatie. 

Er zijn veel vragen door cliënten hieromtrent en ze 

missen een punt om hier duidelijkheid in te krijgen. 

 
  



Bijlage II Reflectie PVT 
 

Evenals de cliëntenraad is de Personeelsvertegenwoordiging een relevante interne stakeholder voor 
de organisatie. De leden van de Personeelsvertegenwoordiging hebben het kwaliteitsrapport 
gelezen en besproken. Aan de hand hiervan hebben de leden hun mening en visie op het 
kwaliteitsrapport gegeven.  
 
Algemeen  
De personeelsvertegenwoordiging heeft bij het 

lezen van dit rapport gelet op de overeenkomsten 

tussen de kwaliteitsbeschrijving en de 

daadwerkelijke kwaliteit in de praktijk. Ook is er 

gekeken of er een volledig beeld wordt geschept 

over de dienstverlening die Zorggroep Achterhoek 

levert, en of zowel de succeservaringen van de 

organisatie als de verbeterpunten van de zorg 

benoemd worden vanuit het perspectief van de 

organisatie en van de cliënt. De 

personeelsvertegenwoordiging vindt dat alle 

facetten van zorg, aangeboden door Zorggroep 

Achterhoek, ruim voldoende belicht worden en dat 

er duidelijk omschreven wordt hoe de kwaliteit 

wordt gewaarborgd ten opzichte van het jaar 

ervoor. Over het algemeen worden de beschreven 

verbeterpunten ook opgemerkt in de praktijk.  

Doorgevoerde verbeteringen 
In het kwaliteitsrapport wordt een heldere 

structuur aangehouden waarin de doorgevoerde 

verbeteringen worden behandeld. Het valt ten 

positieve op dat de punten die in 2019 verbeterd 

zouden worden, daadwerkelijk zijn opgepakt en dat 

er niet is afgeweken van de lijn die is uitgezet door 

de organisatie. Dat geeft vertrouwen in het plan van 

aanpak.  

Een grote verbetering is de fysieke verbouwingen 

binnen de verschillende locaties van Zorggroep 

Achterhoek, deze worden duidelijk aan het licht 

gebracht. Tevens is het een goede aanvulling om te 

noemen dat de aankleding en daarmee de sfeer op 

de locaties met elkaar overeenkomen. Dat zorgt 

voor eenheid en een Zorggroep Achterhoek-feel, 

ongeacht de locatie waar je bent. Ook de 

voorzieningen en faciliteiten voor de medewerkers 

zijn nu gelijkwaardig op elke locatie. 

Proces individuele cliënt  
De personeelsvertegenwoordiging merkt op dat de 

kwaliteit op elk genoemd domein is verbeterd door 

de uitgevoerde actiepunten uit 2018. De processen 

zijn vereenvoudigd en verhelderend, en altijd 

oproepbaar uit het kwaliteitssysteem door alle 

medewerkers.  

Er wordt geschreven over de implementatie van de 

wet zorg en dwang en wat dit betekent voor de 

processen van de organisatie. De 

personeelsvertegenwoordiging vindt dat de 

organisatie hiermee de juiste houding aanneemt, 
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namelijk dat zij niet afwacht en vooruitloopt op de 

maatschappelijke ontwikkelingen.  

Client ervaringen  
Een grote ontwikkeling die is doorgevoerd in het in 

kaart brengen van de cliënt ervaringen, is de nieuwe 

gesprekstechniek “Dit vind ik ervan!”. Zorggroep 

Achterhoek is hier recentelijk mee begonnen, en 

daarmee is het vanzelfsprekend dat dit de nodige 

oefening vraagt om deze techniek eigen te maken 

en te implementeren. Echter vindt de 

personeelsvertegenwoordiging dat de meerwaarde 

van deze nieuwe vorm van cliënt 

ervaringsonderzoek te bescheiden beschreven 

staat. Het kan sterker neergezet worden hoe dit 

ervaringsonderzoek zich onderscheidt van een 

tevredenheidsonderzoek dat voorheen gebruikt is. 

Zo wordt er bijvoorbeeld niet gestuurd in de 

gesprekken waardoor de cliënt eigenaar is van de 

inhoud van het gesprek en daarmee ook de 

gewenste veranderingen/doelen die hieruit komen. 

De personeelsvertegenwoordiging is benieuwd naar 

wat er gebeurt met de verzamelde data uit de 

ervaringsonderzoeken. Wellicht dat dit in algemene 

zin genoemd kan worden zodat er naar de lezer 

uitgedragen wordt dat de data wordt gebruikt voor 

verdere actiepunten ten behoeve van de kwaliteit 

van zorg.  

Het hoofdstuk wordt zeer positief afgesloten met 

een hoog waarderingscijfer vanuit Zorgkaart 

Nederland. Wellicht kan er in de toekomst een korte 

beschrijving gegeven worden over de reden van de 

stijging van dit cijfer.  

 

Teamreflectie 
Het is zeer goed om te lezen dat de teams die direct 

te maken hebben met de cliënten zich zo inzetten 

om de kwaliteit te waarborgen, middels o.a. 

teamreflecties. De personeelsvertegenwoordiging 

is op de hoogte dat ook het staf personeel zich inzet 

voor kwaliteitsbevordering. Wellicht kan dit ook 

uitgedragen worden in het kwaliteitsrapport, dat 

alle teams zich hiervoor inzetten. 

Er wordt genoemd dat de cliënten die dagbesteding 

genieten nu ook een zorgplan hebben om daar 

doelgericht te kunnen werken aan hun 

ontwikkeling, en dat het personeel hiervan de 

voordelen bemerkt. De personeel-

vertegenwoordiging is erg benieuwd naar de 

ervaring van de cliënt over deze implementatie. 

Kwaliteit in cijfers 
Dat er zowel interne als externe audits zijn, maakt 

dat de organisatie te allen tijden scherp is op 

ontwikkelingsmogelijkheden en 

kwaliteitsbevordering. Opvallend is dat er tijdens de 

interne audit beduidend meer verbeterpunten zijn 

gekomen dan uit de externe. Wellicht kan dit 

verschil toegelicht worden en kunnen er kleine 

voorbeelden genoemd worden van deze 

verbeterpunten.  
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Conclusie 
Prettig is dat het kwaliteitsrapport zeer aangenaam 

leest. De termen die in organisatie intern worden 

gebruikt worden toegelicht voor de lezer zodat 

hij/zij begrijpt wat er wordt besproken.  Ook de 

afsluiting met waar de organisatie trots op is en wat 

de toekomstplannen zijn met betrekking tot 

kwaliteitsbevordering, geeft een transparante en 

positieve conclusie. 

 

 

 

 

  



Bijlage III Reflectie RvC 
 

Zorggroep Achterhoek leeft elke dag de missie, visie 

en kernwaarden en toetst deze consequent bij het 

ontwikkelen van nieuw beleid of het bijstellen 

daarvan.  

De interne communicatie heeft in 2019 een boost 

gekregen door het integreren van het intranet en 

kwaliteitsmanagementsysteem in de portal Scienta. 

Elke (nieuwe) medewerker heeft zo continu en 

transparant toegang tot alle relevante informatie, 

waarmee de kwaliteit van zorg optimaal wordt 

ondersteund. Niet het systeem staat hierbij 

centraal, maar de cliënt die persoonsgerichte zorg 

op maat ontvangt.  

Continuïteit en kwaliteit van zorg wordt bij cliënten 

onderzocht via “Dit vind ik ervan!”. Deze nieuwe 

manier van onderzoeken is gestart en wordt verder 

ingebed op team- en organisatieniveau. De 

verbetercultuur zit in het DNA van de organisatie en 

staat op het netvlies van alle afdelingen.  

Het vitaliteitsbeleid van Zorggroep Achterhoek is 

zowel gericht op de duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers als de gezonde leefstijl van cliënten. 

De dag invulling van cliënten wordt creatief en 

zinvol ingevuld met oog voor de mentale en fysieke 

gezondheid. De tevredenheid van medewerkers is 

mede hierdoor hoog en wordt gewaardeerd met 

een 8,5.  

De Raad van Commissarissen spreekt wederom zijn 

waardering uit voor de inzet van álle medewerkers. 

De Raad ziet in de praktijk terug dat medewerkers 

gemotiveerd zijn voor hun werkzaamheden en is 

trots op de collegialiteit en werksfeer binnen de 

organisatie ten behoeve van optimale zorg voor de 

cliënten.  
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Bijlage IV Externe visitatie 
 
Met het kwaliteitsrapport als basis wordt éénmaal per twee jaar een externe visitatie ingezet ter versterking 

van het leren en ontwikkelen van de organisatie. Door de uitbraak van het COVID-19 virus is er voor gekozen 

om het certificeringsproces van  ISO 9001:2015 te koppelen aan de externe visitatie.  Tijdens dit proces is in 

2019 de gehele organisatie ge-audit en in 2020 een steekproef van de organisatie genomen. Uitkomsten van 

de audit worden onderstaand beschreven.

De algehele conclusie geldt dat het systeem voldoet 

aan de beoordeelde eisen van NEN-EN-ISO 

9001:2015 (NL). 

Tijdens de audit wordt de conformiteit en 

effectiviteit van het managementsysteem 

aangetoond, in relatie tot de scope van de 

certificatie. Er is vastgesteld dat het systeem in staat 

is de doelstellingen van het management te 

bereiken. 

Sterke punten: 
▪ De zorg ligt op een hoog niveau. 

Medewerkers zijn gedreven en werken 

met veel passie en inzet. Er is een 

duidelijke drive om de kwaliteit van zorg te 

verbeteren. 

▪ Er is een incidentenformulier gemaakt met 

een uniek karakter. 

▪ De risicotaxatie is een uitstekend formulier 

dat goed ingaat op de praktijk. 

▪ Tijdens de rondleiding door de kantoren is 

te zien dat de kantoren licht en ruim zijn en 

er zit/sta bureaus, zitballen etc. aanwezig 

zijn. Er is een speciale fitnessruimte voor 

het personeel met douche. 

▪ Er wordt een ISO training aan nieuwe 

medewerkers gegeven.  

▪ Het medicatiebeleid is zeer uitgebreid 

beschreven en in samenwerking met de 

apotheek opgesteld. 

▪ De Beoordeling Bedrijfsmatig Risico’s is 

duidelijk en wordt goed gebruikt. 

▪ Een uitgebreide context van de organisatie 

die gebruik maakt van de relevante 

gegevens.  

▪ Invulling van de interne audits en diverse 

soorten audits die uitgevoerd (kunnen) 

worden, maken dat er verdieping plaats 

vindt.  

▪ De kennisbank is meer dan een unieke 

bibliotheek, waar medewerkers 

naslagwerk kunnen vinden over gegeven 

trainingen. 

Mogelijkheden voor verbetering: 
▪ Er zijn flowcharts van processtappen en er 

zijn beschrijvingen van processtappen. Er 

wordt gewerkt met een digitaal 

cliëntdossier ONS Nedap. Aan hoofdstuk 8 

van de norm wordt voldaan. In overweging 

wordt gegeven te bestuderen op 

overlappingen en uitgebreidheid van 

beschrijvingen. 
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▪ Er zijn een groot aantal KPI's opgesteld, die 

consequent en nauwgezet worden 

gemonitord. Aan de hoofdstuk 4 van de 

norm wordt voldaan. In overweging wordt 

gegeven om te bestuderen op de 

hoeveelheid KPI's. 

Verder is er opgevallen dat: 
• De organisatie veel aandacht besteedt aan 

scholing en opleiding van medewerkers. 

• Er wordt ingezet op de aanname van hoog 

gekwalificeerd personeel. 
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Bijlage V Overzicht gegevens & gebruikte bronnen 

i  Beleid contra indicaties     Versie 2.0 – november 2017 
ii  Zorgproces      februari 2020  
iii  Proces Uitstroom / nazorg    september 2019 
iv  Beheer Eigen Medicatie     Versie 1.0  – augustus 2017   
v  Medicatiebeleid      februari 2020 
vi  Huisregels & Gedragscode    mei 2020 
vii  Beleid vrijheidsbeperkingen maatregelen   februari 2020 
viii  Strategisch Opleidingsbeleid    oktober 2019 
ix  Opleidingsbeleid      april 2020 
x  Cliënt ervaringsonderzoek – “Dit vind ik ervan!” 2019 Versie 1.1. – april 2020   
xi  Beleid cliëntenraad     Versie 2.0 – november 2015 
xii  Klachtenbeleid      november 2019 
xiii  www.ZorgkaartNederland.nl 
xiv  Rapportage teamreflectie Extramurale Zorg   maart 2019 
xv  Rapportage teamreflectie Intramurale Zorg   februari, maart & april 2019 
xvi  Rapportage teamreflectie Dagbesteding   maart 2019 
xvii  VIM beleid      februari 2020 
xviii  Overzicht meldingen 2020     
xix  Rapportage externe audit 2019    juni 2019 
xx  Interne audit rapportage 2019 
xxi  Verzuimoverzicht 2019 
xxii  Medewerker tevredenheidsonderzoek   Versie 2.0 – januari 2020 

                                                                 


