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1. Inleiding
Beste lezer,
Met dit kwaliteitsrapport 2021 van Care Plus Stichting, hierna te noemen Care+, krijgt u
inzicht in hoe wij werken aan kwaliteit van zorg en begeleiding en de meest relevante
ontwikkelingen.
De inhoud van het rapport is een gecombineerd rapport gebaseerd op het
kwaliteitskader gehandicaptenzorg Wlz en de Governancecode zorg, aanvullend
lichten we ook de zorg vanuit de Wmo toe. Hiermee geven we u een zo volledig
mogelijk beeld hoe Care+ bouwt aan kwaliteit.
Thema’s die naar voren komen zijn:
1. Het zorgproces
2. Ervaringen van onze klanten
3. Zelfreflectie in teams
4. Geprioriteerde verbeteringen
Note: in dit rapport wordt gesproken over ‘Begeleiding Thuis’, hiermee bedoelen wij
Ambulante begeleiding.
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2. Samenvatting
Een samenvatting van 2021.
wat gaat er goed en wat kan nog beter?

Care+ In het kort
Er zijn gemiddeld 110 jongeren en
volwassenen met een psychische
kwetsbaarheid, soms gecombineerd
met een (licht) verstandelijke beperking,
die begeleiding van Care+ ontvangen
in 2021. Dit doen onze 76 professionals
vanuit de eigen omgeving van de
mensen, vanuit de zeven kleinschalige
locaties met 24-uurs begeleiding of
vanuit onze dagbesteding.

Zorgproces
Samenvatting
-

-

Trajectbegeleiding heeft op
afstand online plaatsgevonden;
Er zijn op verschillende manieren
samenwerkingen opgezocht;
De medezeggenschapsraad is
geprofessionaliseerd;
De audit en een onverwachts
inspectiebezoek is positief
beoordeeld;
Aantal incidenten is met 17,6%
afgenomen.

Organisatie
Samenvatting
-

-

-

Inzet op verbetering
-

Inzet op kwaliteitsverbetering
-

-

We gaan de processen van
onze Care Plussers opnieuw
inrichten zodat deze beter
aansluiten bij onze visie. Hierbij
komen thema’s als regisseur zijn
en zelfredzaamheid naar voren.
De zorgplannen en de
verslaglegging beschrijven in
concrete doelen.

Corona heeft in 2021 nog steeds
veel invloed gehad;
We hebben de aanbestedingen
binnengehaald;
Het gedachtegoed Positieve
Gezondheid is beter geland;
Er is focus gelegd op de
saamhorigheid. Door alle
woonlocaties te bundelen
onder Noord- en MiddenLimburg;
Er is ingezet op E-Health met o.a.
de inzet van Gezondeboel
(online behandel modules)
We hebben een samenwerking
gestart met Avans opleiding
ervaringsdeskundigheid.

-

Positieve Gezondheid beter
laten landen in de organisatie;
Projecten en scholingen beter
inrichten;
Meer focus leggen op de
kwaliteit van zorg;
Gezondeboel mag beter
worden ingezet in onze
organisatie;
In 2022 starten twee BBL’ers
vanuit de opleiding
ervaringsdeskundigheid. Het is
belangrijk dat zij goed begeleid
worden.
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Care Plussers

Ervaringen van de mensen
die we begeleiden
Samenvatting
In 2021 zijn er mooie doelen behaald zoals:
Meer aandacht voor de
daginvulling van onze klanten;
Er is focus gelegd op de
zelfredzaamheid van onze klanten;
Er is een pilot zelfstandig koken
gestart.
Inzet op verbetering

-

De CTO moet in 2022 worden
uitgevoerd (Dit vind ik ervan);
Meer focus op het sociaal
netwerk;
Meer activiteiten organiseren.

-

Samenvatting:
-

-

-

Er is veel (online) aandacht
geweest voor scholing van de
Care Plussers;
Alle Care Plussers hebben de
opleiding Positieve Gezondheid
gevolgd;
Er is langzaam meer gevoel weest
van verbinding;
Er is gestart met dag starten;
Er is helaas veel verloop en
verschuiving geweest van
personeel.

Inzet op verbetering
-

-

-

-

We willen in 2022 het MBO
(medewerkers tevredenheid
onderzoek) gaan uitzetten;
Er wordt gefocust op het binden
en boeien van personeel om de
uitstroom te verminderen;
Er mag een duidelijk scholingsplan
worden opgesteld, om de
trainingen die we hebben beter
te borgen;
Er mag meer focus worden
gelegd op het aanbod van de
GGZ Ecademy.

Agenda 2021
De speerpunten voor 2021 tot 2024 zijn:
o
o
o
o
o
o

Ontwikkelen in de wijk
Positieve bijdrage aan de samenleving
Enthousiaste en deskundige
professionals
Innovatieve ideeën met flair, plezier en
lef
Toekomstbestendige organisatie
Kwalitatief goede en veilige zorg
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Heb je vragen?
Heb je vragen over dit kwaliteitsrapport
neem dan contact met ons op. Dit kan
via telefoonnummer (0475) 769 148 of
onze website www.care-plus.nl.

Visuele samenvatting
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3. Algemeen
Algemeen
De begeleiding van Care+ vindt plaats midden in de samenleving in
Noord- en Midden-Limburg en leveren wij vanuit de Wmo, de Jeugdwet en
de Wlz. Care+ werkt samen met collega organisaties, gemeenten,
buurtpartners en ondernemers om samen een positieve bijdrage te leveren
in de wijken en aan de samenleving.
Hoe wij onszelf zien? Wij staan voor zinnige zorg met flair, plezier en lef en
doen dit graag in samenwerking met partners. Door onze overzichtelijke
omvang en betrokkenheid, kunnen wij snel schakelen om de
dienstverlening goed af te stemmen op de behoefte. En dat moet ook
wel, want de omgeving waarin Care+ opereert, is sterk in beweging.

Impact Corona in 2021
Het jaar heeft er anders uitgezien dan we konden voorzien. De derde en
vierde golf van Corona heeft een zeer grote impact gehad op de mensen
in zorg en op onze organisatie. De mensen in zorg hebben te maken
gehad met quarantaines, wegvallen van daginvullingen en
ontspanningsactiviteiten, onzekerheid over veranderende indicaties, meer
begeleiding op afstand en daarbovenop veel wisselingen van
zorgprofessionals. Een onvoorzien zwaar jaar.
Onze Care Plussers hebben enorme druk ervaren die uiteraard weerslag
heeft op onze zorg. Grote tekorten door ziekteverzuim en een
veranderende arbeidsmarkt, andere werkzaamheden moeten oppakken,
richtlijnen die soms wekelijks veranderden, wantrouwen onderling of
collega’s wel of niet gevaccineerd zijn, mensen in zorg die vaker
onvoorspelbaar gedrag vertoonden en collega’s op afstand. Kortom een
jaar waarin onze Care Plussers veel te verduren hebben gehad. Ze stonden
er vaak alleen voor en hebben er toch continue hun schouders er onder
gezet.
Het ziekteverzuim rees ook in 2021 de pan uit en in combinatie met de
arbeidsmarkttekorten en steeds veranderende werkwijzen heeft dit een
zware druk op de zorgprofessionals gelegd.
De veerkracht van de Care Plussers is achteruitgegaan en de mentale
belastbaarheid is onder druk komen te staan. Er zijn zorgprofessionals
gestopt in de zorg. Een trend waar we ons zorgen om maken.
2021 was een jaar waar er vanaf de start steeds zwaar geprioriteerd moest
worden om de zorg te kunnen blijven continueren. Veel van onze
ontwikkeldoelstellingen moesten daardoor doorgeschoven worden.
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We kijken terug op een enerverend jaar waar we ondanks alle
tegenslagen trots zijn op de veerkracht en het ontwikkelvermogen van de
mensen die we begeleiden en op onze Care Plussers die de zorg binnen
deze omstandigheden toch hebben kunnen voortzetten.

Aanbestedingen 2021
Een groot gedeelte van 2021 stond in het teken van de nieuwe
aanbestedingen binnen de Wmo in Noord- en Midden-Limburg. Omdat
veel van onze tijd en aandacht naar de aanbestedingen is gegaan,
vinden we het belangrijk om dit ook in het kwaliteitsrapport te benoemen.
Care+ heeft deze aanbesteding niet alleen gedaan, maar in een coalitie
met 3 andere zorgaanbieders:
-

Stichting Twende leren werken wonen
Zorgverlening PGZ B.V.
Van Tongerloo Zorggroep B.V.

Onderstaande een terugblik over de aanbestedingen door Carlijn en
Anouk.

Carlijn en Anouk
Impact aanbestedingen 2021
Wij zijn Anouk en Carlijn. Carlijn is beleidsmedewerker bij Care+ en
Anouk is adviseur zorgvernieuwing bij VANDAAG. Anouk heeft FIJN en
Care+ ondersteunt bij de aanbestedingen en de implementatie
daarvan.
2021 stond voor ons letterlijk in het teken van de aanbestedingen.
Gelukkig is de inzet beloond; we hebben alle aanbestedingen
binnengehaald die we hadden ingediend. Nu kunnen we gaan
bouwen, want de contracten zijn voor de komende 10 jaar (4 jaar
met 2x optie voor verlenging van 3 jaar).
Care+ is de penvoerder in de coalitie. Het eerste half jaar hebben we
samen met de bestuurders alle stukken geschreven en ingediend. Het
tweede half jaar stond in het teken van de implementatiefase, welke
niet is afgerond, maar doorloopt in de komende jaren. De nieuwe
aanbestedingen zijn een vernieuwde manier van werken voor zowel
de regio, als de zorgaanbieders, de zorgprofessionals én de mensen
die we begeleiden.
Doordat er veel aandacht naar de aanbestedingen is gegaan, is het
implementeren van innovatieve en technologische ideeën wat
achtergebleven. We kijken er enorm naar uit om in 2022 weer volop
te focussen op wat er echt toe doet; zorgen dat iedereen die
begeleiding ontvangt van Care+ zo zelfstandig mogelijk kan
meedoen in de maatschappij.

”
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4. De mens centraal
Bouwsteen 1; Het zorgproces

Begeleiding, maar dan anders
Zoals in de inleiding al werd aangehaald, heeft Corona ook zijn weerslag
gehad op Care+. Het was een vorm van overleven om de noodzakelijke
zorg te continueren. Niet alle afspraken konden worden nagekomen, zoals
de inzet van het CTO (wordt verderop toegelicht). Tegelijkertijd kwamen er
ook vindingrijke veranderingen en werden er nieuwe manieren gevonden
om samen te werken.

Online inzet
Trajectbegeleiding op afstand
Trajectbegeleiding heeft in 2021 meer online op afstand plaats gevonden.
Er werd veel gebruik gemaakt van MS-teams omdat wegens Corona zo min
mogelijk bezoeken werden gepland. Hierdoor kregen Persoonlijk Begeleiders
al meer de regisseursrol en fungeerde trajectbegeleiding als vraagbaak,
adviseur en trajectbewaker.
Nadeel van het vele werken met MS-teams was het lastig overzichtelijk
houden van de groepsdynamiek. Zodoende is in deze periode besloten om
onze trajectbegeleiders aan één locatie te koppelen. Door alle bewoners
van dezelfde locatie te volgen was het idee dat trajectbegeleiding toch
ook zicht hield op het totaal plaatje.
Vervolg in 2022
-

De trajectbegeleiding gaan in 2022 verder met het vergroten van
de regisseursrol bij de Persoonlijk Begeleiders. Hopelijk kan dit steeds
meer op locatie zijn i.p.v. online.

E-Health
Een goed voorbeeld van een interessante ontwikkeling die wij het
afgelopen jaar hebben meegemaakt is de inzet van Gezondeboel. In het
kort gezegd is Gezondeboel een onlineprogramma dat tientallen modules
aanbiedt die individueel of onder begeleiding kunnen worden ingezet.
Doordat het programma ook individueel kan worden gebruikt, is ervoor
gekozen om de projectgroep te versterken met Kelsey, een persoon die in
2021 begeleiding thuis ontving van Care+. Hieronder lees je haar
bevindingen.
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Kelsey – Heeft begeleiding gehad van Care+
Gezondeboel
Gezondeboel is een hulpmiddel dat helpend is voor mensen in zorg
en de begeleiding. Ik werd bij Gezondeboel betrokken om de visie
van de mensen in zorg te vertalen. Iedereen in de projectgroep had
zijn eigen rol, visie en kwaliteiten, maar we hadden allemaal hetzelfde
doel. Om Gezondeboel zo goed mogelijk in te zetten voor Care+.
Doordat we hetzelfde doel hadden verliep de samenwerking vanzelf
goed. Ik heb contact gehad met mensen in zorg, medewerkers van
begeleiding thuis en andere die met Gezondeboel te maken gingen
krijgen. Daardoor kon ik breder delen wat belangrijk is voor de
klanten.
Wat er ontbrak is voldoende ruimte voor het personeel om hiermee
rustig en gefocust mee aan de slag te gaan. De een had er meer tijd
voor dan de ander waardoor het niet overal soepel van de grond
kwam. Ons doel was om zoveel mogelijk voordelen te behalen voor
onze klanten waardoor de zorg nog beter wordt. Zoals het inzetten
van vele specifiekere zorg voor diverse hulpvragen. Je creëert meer
zelfregie, maar ook snellere ondersteuning wanneer dat nodig is door
gewoon in te loggen op Gezondeboel.
Voor mij persoonlijk heb ik veel mogen leren van dit project. Alles wat
erbij komt kijken om deze nieuwe manier van zorg te creëren van het
begin tot eind. Handige handvatten die ik het aankomend jaar kan
inzetten tijdens mijn studie Gedragsdeskundigheid.

Vervolg in 2022
-

”

De inzet van Gezondeboel vergroten binnen Begeleiding Thuis en
opstarten bij Beschermd Wonen.
Groepstrainingen opstarten vanuit de Dagbesteding, in combinatie
met de ervaringsdeskundige.
Het sociaal netwerk van een klant betrekken bij Gezondeboel.

11

Samenwerkingen in 2021
Care+ staat voor een samenleving waarin iedereen zelfstandig én actief
mee kan doen. Dit doen we graag samen met andere organisaties. Want
1 + 1 = 3.
Aan de slag Leudal 2021
In 2021 zijn we samen gaan werken met vrijwilligers vanuit het AZC in
Baexem. Gezamenlijk hebben we, onder leiding van Marten Reitsma,
tuinonderhoud gedaan op onze woongroepen. Een win-win situatie
omdat zowel de mensen van het AZC en onze mensen in zorg een zinvolle
daginvulling hebben en van elkaar kunnen leren.
Care+ & Het Pact van Venlo
Binnen het Pact van Venlo werken organisaties samen om iedere
Venlonaar zijn leven in te laten richten zoals hij of zij dat zelf wil. Wij gaan
ons inzetten om gezamenlijk, met de al bestaande partners, deze visie
waar te maken. Dit kan op allerlei verschillende manieren. Met de juiste
partners, vertrouwen én doorzettingsvermogen, komen de mooiste
initiatieven tot stand.
Opening QR-Beweegroute Venlo
Begin augustus 2021 is de QR-Beweegroute in Venlo geopend. Een
vernieuwde beweegroute die ook geschikt is voor minder valide personen.
Vanuit de Gemeente kwam de vraag of wij deze ‘iconische brug tot brug’
route zouden willen openen. Met een clubje van zeven personen hebben
wij dit dan ook graag gedaan! Onder begeleiding van de Wethouder is de
route geopend. Een mooi moment voor onze locatie en een goed
standpunt om meer te bewegen, waar wij zeker achter staan!
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NL-Doet 2021
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 mei 2021 hebben we meegedaan met NLDoet met als doel de verbinding in de wijk te versterken. Vanuit Care+
hebben wij verschillende tuinprojecten opgegeven bij onze woonlocaties.
En met succes! Op onze locaties in Roermond, Helden, Belfeld en Roggel
heeft er (grondig) tuinonderhoud plaatsgevonden.
Dit is samen gerealiseerd met verschillende vrijwilligers, waaronder ook de
jongeren raad in Roermond. We hebben gezien dat de NL-Doet dagen
veel positieve energie heeft ontketend bij zowel de bewoners, vrijwilligers
als Care Plussers. Daarom hebben we in het najaar van 2021 een aantal
‘Doe dagen’ georganiseerd. Een geplande dag waarbij zorgprofessionals
en bewoners gezamenlijk zijn gaan schoonmaken, klussen en de tuin
hebben onderhouden.

Cliëntenraad > Medezeggenschapsraad
In het rapport van 2020 kunt u teruglezen dat onze (toen nog)
cliëntenraad duidelijke doelen hadden voor 2021. De belangrijkste
doelstelling was het werven van een externe voorzitter; en dat is zeker
gelukt! Met de komst van (oud teamleider) Harry Houben hebben er vele
mooie veranderingen plaatsgevonden.
Allereerst is de naam van cliëntenraad gewijzigd naar
Medezeggenschapsraad (MR). Deze naam past beter bij het karakter van
de raad. Het zijn van een belangrijke gesprekspartner; de deelnemers van
de raad zijn ervaringsdeskundige en vertegenwoordigen alle mensen die
begeleiding ontvangen.
Verder komt er steeds meer duidelijkheid in de taken van de MR. Eén van
de leden van de MR, Pamela, geeft duidelijk de verschuiving van de
afgelopen jaren weer.
Als laatste zijn ook in 2021 de bewoners overleggen maandelijks
doorgegaan. Deze overleggen worden als zeer positief ervaren.
Vervolg in 2022
- Werven van nieuwe leden die affiniteit hebben met Care+.
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Pamela – Lid medezeggenschapsraad
Verandering Medezeggenschapsraad

Al vanaf het ontstaan van Care+ bestaat er een cliëntenraad. Na de
reorganisatie is dit veranderd naar een medezeggenschapsraad (MR).
De samenstelling is hierbij ook veranderd van +/- 8 leden naar 3 leden.
Namelijk een voorzitter (extern geworven), vicevoorzitter/
penningmeester en een secretaris.
De MR bestaat nu ongeveer 1 jaar en de basis is gelegd om te groeien.
Wij zijn actief voor de mensen die zorg ontvangen van Care+. Wij
hebben inzage in de begroting, ondersteunen bij de werving van nieuw
personeel (bijvoorbeeld de nieuwe zorgmanager) en gaan gesprekken
voeren met de OR, RvT en MT.
In 2022 zouden wij qua samenstelling willen groeien door nog een paar
leden aan te nemen die affiniteit hebben met Care+. Door Corona
heeft dit alles helaas vertraging opgelopen maar we willen nu graag
officieel van start gaan.

”
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Kwaliteit en veiligheid
Kwaliteit van zorg zit in veel aspecten in de organisatie. Care+ is zich
hiervan bewust en besteedt hier op meerdere gebieden veel aandacht
aan. Denk hierbij aan persoonlijke aandacht en maatwerk maar ook
protocollen en procedures op het gebied van brandveiligheid, hygiëne en
BHV.
Externe audit
In 2021 heeft er een succesvolle her-certificering plaatsgevonden voor de
NEN ISO 9001-2015 dit certificaat is geldig tot september 2022. Medio 2022
zal er een nieuwe her-certificering plaatsvinden.
Onaangekondigd inspectiebezoek
Op 26 oktober 2021 heeft er een onaangekondigd inspectiebezoek
plaatsgevonden bij onze woonlocatie Akkerveld in Helden. De inspecteurs
hebben getoetst of wij de begeleiding bieden zoals is voorgeschreven in
wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld
vastgestelde kwaliteitskaders.
De inspectie concludeert dat de geboden zorg op locatie te Helden
(grotendeels) voldoet aan de getoetste normen. Op twee normen is nog
een extra inspanning nodig. Deze zijn continuïteit binnen het team van
zorgprofessionals en de verbetering van de hygiëne.
De inspectie heeft, gelet op de inspanning en ambities van Care+, op dit
moment voldoende vertrouwen in de wijze waarop Care+ stuurt op de
kwaliteit en veiligheid van zorg.
Interne audits
In 2021 hebben we de officiële interne audits weer opgepakt. Dit om de
kwaliteitsaspecten op de locaties zo goed mogelijk te toetsen. De
checklists met punten waar de interne auditor op toetst is herzien en
aangepast naar actualiteit in de zorg (denk hierbij aan gebruik van ICT,
medicatieverstrekking).
In totaal hebben er zes interne audits plaatsgevonden. Een terugkerend
aandachtspunt, welke ook bij bovenstaand onaangekondigd
inspectiebezoek wordt genoemd, is de hygiëne op locaties.
Vervolg in 2022
In 2022 willen we een duidelijke verbeterslag gaan maken binnen de
hygiëne. Hier zijn al meerdere ideeën voor bedacht, welke in de loop van
2022 meer vorm zullen krijgen.
Het gedeelte over de continuïteit van zorg wordt verderop in dit rapport
aangehaald.
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MIC-meldingen
Care+ doet er alles aan om de veiligheid van professionals en mensen die
we begeleiden te waarborgen. Toch komt het voor dat er incidenten
plaatsvinden. We vinden het belangrijk dat deze incidenten goed
geregistreerd worden, zodat we de incidenten op individueel niveau,
teamniveau en op organisatieniveau kunnen analyseren. We sturen in de
teams op het belang van melden van incidenten. Wanneer er een
incident plaatsvindt, wordt dit gemeld in het ECD van de betrokkene door
middel van een MIC-melding (melding incident cliënt).
In 2021 zijn er in totaal 477 incidenten gemeld. Dit zijn er minder dan in
2020, toen werden er 579 incidenten gemeld. Dit is een daling van 17,6%.

MIC 2021
4%
10%
2%
3%
3%

34%

44%

Medicatie

Agressie of ongewenst gedrag

Weglopen of vermissing

Automutilatie of suïcide

Vallen, stoten, knellen

Onveilige situatie

Overig

Het aantal medicatiemeldingen is afgenomen vergeleken met 2020 (205
meldingen in 2020 en 161 in 2021). Echter, is het percentage
medicatiefouten vergeleken met het totaal gelijk gebleven (34% in 2020 en
2021). Ook het percentage fouten door medewerkers is bijna gelijk
gebleven (38% in 2020 en 39% in 2021). In 2022 zal er extra aandacht zijn
voor het medicatiebeleid, we vinden dat het percentage fouten door
medewerkers een afname moet laten zien.
De categorie agressie of ongewenst gedrag is percentueel gezien
toegenomen in 2021. In 2020 was het 38% van het geheel, in 2021 zit het
percentage op 44%. De categorie wordt nog onderverdeeld in
onderstaande vormen van agressie/ ongewenst gedrag:
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Agressie 2021
15%

22%

6%
3%

54%
Verbaal

Fysiek

Materieel

Middelen gebruik

Ongepast gedrag

Het percentage middelengebruik is sterk toegenomen vergeleken met
2020 (toen 31%). De verbale agressie is procentueel gezien gehalveerd
(van 34% naar 15%), maar de fysieke agressie is daarentegen verdubbeld
(van 6% naar 13%). Dit zijn zorgelijke ontwikkelingen, die we ook op de
werkvloer terugzien. De problematiek van de bewoners binnen het
Beschermd Wonen neemt toe en daarmee ook het aantal incidenten.
Vervolg in 2022
We zien dat er minder MIC-meldingen geweest zijn in 2021 vergeleken met
2020. In 2022 gaan we nogmaals de focus bij onze zorgprofessionals leggen
op het belang van meldingen maken. Door hier extra aandacht aan te
besteden kunnen we nagaan of de daling in meldingen klopt of door
andere factoren komt.
Verder gaan we meer focus leggen op de casuïstiek van de personen in
zorg. Door het scholingsplan te herzien, willen we onze Care Plussers
weerbaarder maken binnen de groeiende diversiteit aan problematieken.
Ook gaan we in 2022, mede doordat we steeds meer samen kunnen
komen, inzetten op Persoonlijk Begeleiders overleggen, interventies en meer
aandacht op de groep.
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Meldingen bij gemeente en IGJ
Datalek
In het voorjaar van 2021 heeft er een incident plaatsgevonden waarbij
een klant de laptop van een Care Plusser in handen heeft gekregen terwijl
hij of zij was ingelogd. De klant heeft een korte tijd inzicht gehad in enkele
documenten met een datalek als gevolg. Care+ heeft daar melding van
gedaan bij de inspectie. Waarna een grondig onderzoek heeft
plaatsgevonden. Deze melding is naar tevredenheid opgelost.
Care+ heeft parallel hieraan alle Care Plussers een training laten volgen in
de GGZEcademy op het gebied van privacy. Waarna alle Care Plussers
hebben deelgenomen aan een online workshop die door onszelf
ontwikkeld en gegeven is.
Vervolg in 2022
In 2022 gaan we het aanbod aan scholing herzien, om Care Plussers meer
duidelijkheid, kennis en inzicht te geven over de gevolgen bij een datalek.
In 2021 hebben alle Care Plussers de hiervoor bestemde training gevolgd,
maar door dit op te nemen in het scholingsplan, kan het daadwerkelijk
geborgen worden.
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5. Ervaringen van onze klanten
Bouwsteen 2; onderzoek naar klantervaringen

Klachten en vertrouwenspersoon
Care+ doet er alles aan om goede zorg te bieden. Toch kan het
voorkomen dat iemand die begeleiding van Care+ ontvangt of zijn of
haar vertegenwoordiger niet tevreden is over de gang van zaken.
Wanneer een gesprek met de Persoonlijk Begeleider en teamleider niet het
gewenste resultaat oplevert, kan er contact opgenomen worden met de
vertrouwenspersoon van Care+ of de onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Iemand die begeleiding ontvangt, of zijn vertegenwoordiger, kan contact
opnemen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan onder
andere:
- Ondersteunen tijdens een gesprek met de begeleider of
teamleider.
- Informeren over oplossingen.
- Adviseren over de klachtenregeling.
Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kan de persoon die
begeleiding ontvangt contact opnemen met de onafhankelijke
klachtenfunctionaris. Care+ heeft de formele klachtenprocedure extern
geregeld. De persoon die zorg ontvangt kan een klacht rechtstreeks
indienen en rechtstreeks contact opnemen met deze partner. Dit is
beschreven in de klachtenregeling en staat gepubliceerd op de website.
In 2021 zijn er geen klachten ingediend bij de externe klachtencommissie.

‘Dit vind ik ervan’
In 2021 is er, in overleg met de MR, geen nieuw CTO afgenomen. Dit heeft
te maken met de onderbezetting door Corona. Afgesproken is dat de CTO
verplaatst wordt naar 2022.
Het uitvoeren van de CTO is belangrijk om de ervaring van onze klanten te
horen. Wij zijn ons ervan bewust dat het uitstellen van de CTO schadelijk
kan zijn voor de kwaliteit van zorg. Om het wegvallen zoveel mogelijk te
compenseren is er in 2021 extra aandacht gegaan naar één op één
gesprekken tussen de mensen in zorg en hun Persoonlijk Begeleider. Hier
was ruimte voor doordat iedereen meer op locatie aanwezig was door
Corona.
Om toch een beeld te kunnen schetsen over de klantervaringen, blikken
wij nogmaals terug op de belangrijkste resultaten van de CTO in 2019,
gecombineerd met de activatie van 2021.
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Belangrijkste resultaten CTO 2019
Meedoen
De eerste belangrijke uitkomst van het CTO 2019 is op het thema
‘meedoen’. Wensen bij dit thema richten zich op het meer meedoen in de
buurt en het vinden van een maatje of (vrijwilligers)werk.
In 2021 is de nieuwe Trajectbegeleider gestart. Zij heeft een verbindende
rol gehad bij de daginvulling van de mensen die we begeleiden. De al
bestaande sociale kaarten zijn verder verdiept en besproken met klanten
die op zoek zijn naar een passende daginvulling. Doordat de invulling van
de trajectbegeleider in 2021 is gewisseld, gecombineerd met de
aanhoudende Corona maatregelen, zijn hier nog niet de stappen gezet
die we graag willen zien. Hier gaan we in 2022 verder aan werken.
Vrienden en kennissen
Een tweede onderwerp dat regelmatig naar voren kwam bij het CTO is het
onderwerp ‘uitbreiden van het sociaal netwerk’. In 2020 zijn we gestart met
het maken van sociale kaarten voor de mensen die we begeleiden. Hier
zijn we in 2021 verder mee gegaan. Dit gecombineerd met het versterken
van onze visie waarbij een eigen sociaal netwerk van belang is.
Gezonder eten
‘Gezonder eten’ was ook een thema dat regelmatig naar voren kwam in
het CTO. In 2020 zijn we gestart met het project ‘Gezonde voeding’,
waardoor de woongroepen beter leren gezond te koken. In 2021 hebben
we hier een extra laag aan toegevoegd. Op locaties waar twee keukens
zijn, is de pilot ‘Zelfstandig koken’ gestart. Bewoners die hiervoor in
aanmerking komen krijgen een weekbudget en mogen hiermee
zelfstandig boodschappen doen en koken. Dit met als uitgangspunt om
meer eigenregie te krijgen en de zelfredzaamheid te vergroten.
In 2021 zijn er geen directe stappen ondernomen om gezonder eten
duidelijker onder de aandacht te brengen bij de mensen die begeleiding
thuis ontvangen. Het onlineprogramma Gezondeboel heeft wel een
module die ingaat op een gezonde levensstijl (waar gezonde voeding
onder valt). Echter, mag hier in 2022 meer de focus op worden gelegd in
het algemeen.
Huisvesting
Het laatste onderwerp dat volgens de uitkomsten van het CTO 2019
aandacht nodig had is op het gebied van huisvesting. De bewoners van
onze 24-uurs locaties waren niet altijd tevreden over de staat of inrichting
van hun huis. Door de veranderingen van locaties in 2020 (Roermond,
Belfeld en Helden), is er al een grote stap gemaakt binnen dit punt. In 2022
zal onze woonlocatie in Roggel sluiten, hiervoor zijn wij druk op zoek naar
een geschikte nieuwe woonlocatie.
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In 2022 wordt het CTO via de methodiek ‘Dit vind ik ervan’ opnieuw
afgenomen.
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6. Betrokken en vakbekwame professionals
Bouwsteen 3 - Zelfreflectie in teams

Overzicht 2021
Onze Care Plussers maken de zorg! Door hen bieden we kwaliteit die past
bij de ondersteuningsvraag en zorgen zij voor goede ervaringen van
mensen die kiezen voor Care+. Daarom vinden wij werkgeluk zo belangrijk,
om Care Plussers in hun kracht te zetten en ze een veilige en fijne
werkomgeving te bieden. Onze professionals krijgen de ruimte om te
reflecteren, zich te ontwikkelen en talenten in te zetten.
Ondanks dat er ook in 2021 mooie resultaten zijn behaald, is het niet gelukt
op de manier waar we achter willen staan. Care+ heeft, net als vele
zorgorganisaties, te maken gehad met de hevige gevolgen van Corona
en een tekort op de arbeidsmarkt. Een hoog ziekteverzuim, de
maatregelen, overbelasting en een tekort op de arbeidsmarkt maakten
dat er voor ons standaard te weinig tijd is gemaakt voor ontwikkeling en
intervisie.
Er is, door de externe omstandigheden en het moeten maken van lastige
keuzes, tekortgeschoten in aandacht richting de Care Plussers. Dit zie je
vooral terug in de hoeveelheid aandacht richting werkgeluk, kwaliteit van
werk en in het organiseren van ruimte voor ontwikkeling en intervisie.
Ondanks dat onze doelen rondom ontwikkeling, intervisie en ziekteverzuim
niet zijn behaald, zij we toch tevreden. Door de tomeloze inzet en
betrokkenheid en de lastige keuzes die gemaakt moesten worden, heeft
Care+ binnen de beperkte mogelijkheden die er in 2021 waren de zorg
kunnen continueren en de basiskwaliteit staande gehouden.
We zijn dan ook trots op onze zorgkanjers dat zij onder deze barre
omstandigheden de continuïteit van zorg konden blijven bieden. Ondanks
deze omstandigheden is er geïnvesteerd in:
-
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Scholing van Care Plussers
Saamhorigheidsgevoel te vergroten
Innovatieve ontwikkelingen

Scholing van Care Plussers
Training Positieve Gezondheid
In 2021 zijn bijna alle Care Plussers getraind in het gedachtegoed Positieve
Gezondheid en hebben ze allemaal een certificaat behaald. Dit is een
mooie start om Positieve Gezondheid te integreren in de werkwijze van
onze Care Plussers. We hebben gezien dat het gedachtegoed continue
onder de aandacht gebracht dient te worden om het te laten landen. Dit
kan gedaan worden door het in te bedden in bijvoorbeeld gesprekken
met klanten, hun netwerk en ook onder collega’s onderling. In 2022 gaan
we verder met het implementeren van het gedachtegoed bij bijvoorbeeld
casuïstiek besprekingen en teamoverleggen.

Regine Geluk – Persoonlijk Begeleider
Training Positieve Gezondheid
Afgelopen jaar heb ik de training Positieve Gezondheid gevolgd. Hier
ben ik mee gestart door het volgen van een online module.
Daaropvolgend kwamen er twee live sessies die werden
georganiseerd door Care+.
De live sessies waren vooral interactief gericht. Door de afwisseling in
informatie, casuïstiek en rollenspellen waren ze erg leuk. We hadden
er ook gelijk iets aan om dat we eigen casussen mochten inzetten.
Kortom, een geslaagde en interessante training!
Helaas merk ik dat na de training, het lastiger is om alles toe te passen
in de praktijk. Ik begrijp het belang van Positieve Gezondheid en zie
ook zeker de koppeling met de visie. Vooral het vergroten van de
zelfredzaamheid is hier een rode draad in. Maar door de drukte op de
groepen, de verwachtingen die er zijn en het gebrek aan herhaling,
valt dit weg.
Toch hoop ik dat nieuwe medewerkers de cursus blijven volgen, zodat
alle medewerkers op de hoogte zijn van dezelfde informatie. En dat er
voor alle bestaande Care Plussers herhaal sessies worden gepland
zodat we meer gebruik kunnen maken van Positieve Gezondheid. Het
moet echt levend blijven.
Uiteindelijk is het zeker een meerwaarde voor de mensen die wij
begeleiden. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Voor mij en de
bewoner werd het echt als prettig ervaren omdat we beide meer
inzichten krijgen.

”
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Regisseursrol Care Plussers
Om onze missie, visie en koers te realiseren is de regisseursrol van de Care
Plussers cruciaal. ‘Zorgen voor’ in plaats van ‘zorgen dat’, de klant staat
centraal en neemt regie en mooie samenwerkingen aangaan met het
voorliggend veld. Dit zijn elementen die bij de regisseursrol centraal staan.
De zorg professional in regisseursrol is een belangrijk onderdeel van onze
‘praatplaat’ en de visie. In ons groot team overleggen, met de gehele
organisatie, is dit thema teruggekomen en in 2022 gaan we onze
zorgprofessionals handvatten en tools bieden om deze rol in te vullen en op
te pakken.
Inzet Gedragsdeskundige & Trajectbegeleider
Gezien de hoge werkdruk en ziekteverzuim hebben we gezocht naar
mogelijkheden om de teams zo goed mogelijk te faciliteren. Ook in het
najaar waar we meer op afstand gingen werken door de nieuwe
Coronagolf. Onze gedragsdeskundige en trajectbegeleider zijn vaak
aangesloten bij digitale team overleggen om met elkaar zowel op
teamniveau als op casusniveau te reflecteren vanuit verschillende
invalshoeken. Dat is zeer goed bevallen en heeft veel steun gegeven aan
de teams.
Persoonlijk Begeleider overleggen
Voor reflectie en kennisdeling is het Persoonlijk Begeleiders overleg in het
leven geroepen. Tijdens deze overleggen worden er aspecten besproken
waar alle Persoonlijk Begeleiders mee te maken hebben zoals bijvoorbeeld
het zorgplan. In een van de bijeenkomsten zijn er (geanonimiseerde)
zorgplannen bekeken en zijn deze beoordeeld met verschillende petten
op (vanuit indicatiesteller, zorgmentor en iemand uit het persoonlijke
netwerk). Dat leverde veel inzicht en handvatten op.
Teamcoach Roermond
De locatie op de Eiermarkt in Roermond heeft een moeilijke start gekend in
2020 door de weerstand uit de buurt en omwonenden. Ook in 2021
hebben we veel aandacht gegeven aan omwonenden en is de
weerstand nog aanwezig. Om het team van Care Plussers hierbij te
ondersteunen is er een teamcoach aangesteld. Om naast het team te
gaan staan en ze te ondersteunen. Zowel bij interne werkzaamheden en
processen als bij de contacten en het krachtenveld met omwonenden.

Dagstart team Begeleiding Thuis
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Hoewel Corona zijn weerslag heeft gehad op de gehele organisatie, heeft
team Begeleiding Thuis daar extra veel last van gehad aangezien ze veel
op afstand hebben gewerkt. Zowel met betrekking tot andere collega’s als
in het contact met klanten. Om meer eenheid in de werkwijze van het
team te creëren en onderlinge betrokkenheid te vergroten hebben we in
april dagstarten opgestart. Deze vonden in het begin elke dag plaats en
zijn later afgebouwd naar twee keer in de week. Het team heeft deze als
zeer intensief en waardevol ervaren.
Als vervolg heeft er een teambuildingsdag plaatsgevonden met team
Begeleiding Thuis onder begeleiding van een coach en designer. In 2022
krijgen ook de andere teams een dergelijke bijeenkomst aangeboden.
Vervolg in 2022
Ondanks de drukte is er in 2021 veel aandacht besteed aan scholing. De
scholing die we inzetten lopen één op één met onze visie. Echter, wordt
het door Care Plussers vaak als ‘te veel’ ervaren. Voor 2022 is belangrijk dat
we kritisch zijn naar alle scholingen en deze meer gaan borgen. Door op
deze manier te werk te gaan, kunnen we het daadwerkelijk gaan inzetten
en hiervan gaan leren.

Saamhorigheid vergroten
Regio Noord en regio Midden
Om meer verbondenheid tussen onze locaties te krijgen en tussen de
locaties en teambegeleiding thuis, hebben we 2 regio’s opgezet. Regio
Noord en regio midden. In deze regio’s wordt bijvoorbeeld gezamenlijk
naar de planning van het rooster gekeken om zo effectiever en efficiënter
zorgprofessionals in te kunnen plannen. Deze verandering heeft
plaatsgevonden met de achterliggende gedachten dat de locaties geen
verbinding voelde onderling. Het stukje binden en boeien van Care
Plussers is voor 2022 een duidelijk aandachtspunt.
Strategiesessies kwaliteit van zorg
Afgevaardigden vanuit de regio’s hebben deelgenomen aan sessies
waarin we onder andere bespraken wat kwaliteit van zorg eigenlijk
inhoudt. Hoe de aanwezigen dat zien en wat ze graag willen invoeren of
juist willen laten. Dat leverde veel inzichten op die we mee kunnen nemen
in het primaire proces. Voor deze sessie hebben we een externe
organisatie ingezet die de sessies heeft begeleid. Ook met het MT zijn er
verschillende sessies geweest. De resultaten van deze sessies zullen worden
meegenomen naar 2022.
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Innovatieve ontwikkelingen
Roosterbijeenkomst
In 2021 zijn we beter gaan kijken naar alle roostermogelijkheden die ONS
heeft. Dit onder leiding van Roots. Het doel hiervan was om effectiever te
roosteren en dat alle toegewezen roosteraars de mogelijkheden binnen
het pakket van ONS uitgelegd kregen. We hebben gemerkt dat het ONS
rooster systeem de meeste functies goed ingeregeld heeft om goed te
kunnen roosteren. De teamleider ondersteund de roosteraars bij het
controleren van het rooster.
Opleiding Ervaringsdeskundigheid i.s.m. Gilde
In juli 2019 zijn we gestart met de inzet van een ervaringsdeskundige. Deze
inzet brengt veel positieve ervaringen met zich mee en heeft meerwaarde
voor zowel Care Plussers als klanten als de organisatie in zijn geheel.
Vandaar dat we in 2021 betrokken zijn geraakt bij de ontwikkeling van een
opleiding binnen het Gilde; ervaringsdeskundige op MBO4 niveau. Dit
samen met onder andere het UWV, Met GGZ. Moveoo en Leger des Heils.
In 2022 stellen we 2 BBL plekken beschikbaar voor ervaringsdeskundigen in
opleiding. Er zijn 2 personen die bij ons in zorg hebben gezeten en
uitgestroomd zijn, die interesse hebben om de opleiding te gaan volgen.
Als zij worden toegelaten, kunnen ze terecht op deze 2 BBL plekken.

Cijfers Care Plussers
FTE
31-12-2020
31-12-2021

56,6
54
FTE

Uitstroom 2021
Instroom 2021

13
11,6
Aantal*

Uitstroom 2021
Instroom 2021

26
25

*Uitgaande van de vaste contracturen

Door het inspelen rondom de gevolgen van de Coronacrisis, zijn er een
groot aantal tijdelijke medewerkers ingezet. Door functiedifferentiatie te
creëren en extra zorgprofessionals aan te nemen voor de slaapdiensten
konden de vaste krachten meer eigen diensten draaien.
Hiermee hebben we geprobeerd om de werkdruk van de Care Plussers te
verlagen. Helaas is dit door de vele uitstroom en ziekteverzuim (wat opliep
tot 25%) niet altijd gelukt. Door innovatief na te denken hebben we
geprobeerd om nieuwe zorgprofessionals aan ons te binden. Hierbij
stonden we zowel open voor nieuwe medewerkers als vaste ZZP’ers waar
duidelijke afspraken mee werden gemaakt. Wij zien in dat dit probleem in
2022 gestabiliseerd moet worden. Een manier om dit voor elkaar te krijgen
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is door onze Care Plussers beter te binden en boeien. Onderstaande een
overzicht van het aantal Care Plussers in 2021.
Vergeleken met 2020 zijn de cijfers qua uitstroom FTE gelijk gebleven. De
instroom is achtergebleven. Dit is te verklaren door de arbeidskrapte die er
op dit moment heerst. Voor ons een zorgelijk punt; daarom zijn we hier
innovatief mee om aan het gaan. Een voorbeeld hiervan is het inzetten
van speeddates, welke geïnteresseerde bij ons kunnen inplannen.
Teamleider Maurice Schuts is hier direct mee bezig geweest.
Onderstaande zijn ervaringen.

Maurice Schuts - Teamleider
Speeddate bij Care+
Rond oktober 2021 zijn we begonnen met het inzetten van
speeddates. Door de krapte op de arbeidsmarkt merkte we dat er
meer nodig was dan op de traditionele manier mensen te laten
solliciteren op de vacatures die openstonden.
We hebben ervoor gekozen om de speeddates laagdrempelig te
houden. Mensen konden online een Teams speeddate inplannen
van 15 minuten. Dit eerste gesprek was laagdrempelig om te kijken of
er een match was vanuit beide kanten. Wanneer deze match
aanwezig was, werd hij of zij uitgenodigd voor een tweede gesprek
op kantoor.
Het grote voordeel hiermee was dat er snel afspraken konden
worden ingepland en dat er soms wel 3 tot 4 afspraken op een dag
plaatsvonden. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd dat er december
2021 vier nieuwe collega’s in dienst zijn gekomen.
Deze werkwijze gaan we in 2022 voortzetten en is vast onderdeel
geworden in onze werving en selectieprocedure.
We hebben ervan geleerd dat het essentieel is om na een positieve
indruk van een kandidaat gelijk door te pakken d.m.v. een
vervolggesprek te plannen met onze zorgmanager. De kandidaten
die niet doorgaan, krijgen dit in de meeste gevallen meteen na
afloop speeddate te horen.

”
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MBO – Mei 2022
In 2022 hebben we het Medewerkers Beleving Onderzoek uitgevoerd
(MBO, voorheen MTO). Dit heeft ons een mooi beeld geschetst over de
ervaringen van onze Care Plussers. Enkele belangrijke focus punten die
hieruit zijn gekomen zijn de volgende:
-

-

-

Het MBO is door 46,7% van de medewerkers ingevuld. Een kleine
daling in percentage t.o.v. 2019, toen had 51% van de
medewerkers het onderzoek ingevuld.
80% van de medewerkers geeft aan dat ze soms tot nooit pauze
houden.
48,5% van de medewerkers geeft aan dat ze vaak tot altijd
(moeten) overwerken.
77% van de medewerkers geeft aan dat ze soms of vaak te maken
hebben met verbaal geweld (bijvoorbeeld schelden en beledigen)
door cliënten of zakelijke relaties.
45% van de medewerkers geeft aan soms te maken te hebben met
bedreiging of intimidatie door cliënten of zakelijke relaties.

Bovenstaande punten zijn belangrijke focuspunten waar we in 2022 verder
mee aan de slag gaan. Positieve punten die naar voren kwamen vanuit
het MBO waren onder andere de vernieuwde koers, de collegialiteit
onderling en de verbetering in kwaliteit van zorg (op persoonlijk niveau als
gericht naar onze klanten). Over het algemeen beoordelen de
medewerkers Care+ met een 7,4. Een ruime voldoende waar wij trots op
zijn.
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7. Conclusie en Kwaliteitsagenda 2022
Conclusie
We hebben een zwaar jaar gehad. Wegens Corona en personeelstekort
was het alle hens aan dek om de roosters rond te krijgen en om goede
kwaliteit van zorg te blijven leveren. Ondanks al onze inspanningen,
realiseren wij ons dat kwaliteitsslagen in het primaire proces en in
kwaliteitsprocessen achterwege zijn gebleven in 2021.
Aangezien we het gehele jaar veel geïnvesteerd hebben in het
aannemen en behouden van personeel, zien en voelen we voor 2022
ruimte om weer nieuwe kwaliteitsslagen door te gaan voeren.
Welke dat zijn wordt hieronder per speerpunt beschreven.
Ontwikkelen in de wijk
Zoals al eerder in dit rapport beschreven, gaan we alle Care Plussers
handvatten en tools geven waarmee ze de rol van regisseur nog beter in
kunnen gaan vullen. Met daarin belangrijke elementen zoals: ‘zorgen voor
in plaats van zorgen dat’, ‘de klant staat centraal en neemt eigen regie’
en ‘aangaan van mooie samenwerkingen met het voorliggend veld’.
Onder andere deze elementen gaan we in 2022 verder vormgeven en
concretiseren.
Er zijn al mooie samenwerkingsverbanden opgestart in het voorliggend
veld waarin we samen op zoek gaan naar bijvoorbeeld een passende
daginvulling voor iedere klant. Deze samenwerking hebben we opgestart
met zowel het voorliggend veld als met bijvoorbeeld de participatie
medewerkers binnen gemeenten. Deze samenwerkingen worden in 2022
versterkt en verder uitgebouwd.
Ook gaan we een klantreis ontwikkelen waarin Care Plussers per fase,
concrete tools en instrumenten aangereikt krijgen. Waaronder een
netwerkanalyse tool waarmee Persoonlijk Begeleiders samen met klanten
hun netwerk goed in beeld kunnen brengen.
Positieve bijdrage aan de samenleving
In 2022 levert Care+ weer een bijdrage aan de ontwikkeling van de
opleiding van ervaringsdeskundige. Ook stellen we twee BBL-plekken voor
ervaringsdeskundige beschikbaar waardoor ze naast deelname aan de
opleiding, ook meteen ervaring in het werkveld op kunnen doen.
Zoals gebruikelijk bieden we ook stageplekken voor studenten van o.a. de
Gilde, ROC en het Fontys. Ook bieden we vrijwilligersplaatsen aan.
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Enthousiaste en deskundige professionals
We hebben veel zorgen over de belastbaarheid van onze Care Plussers.
Die is enorm afgenomen in 2021 door een tekort aan personeel en
Corona. Vandaar dat we ook in 2022 sterk in blijven zetten op werkgeluk
en het voorkomen of goed begeleiden van ziekteverzuim van huidige
werknemers. De uitkomsten van het MBO worden hier natuurlijk in
meegenomen.
Het zorgondersteuningsteam (intakers en trajectbegeleiders en
gedragsdeskundige) gaat in 2022 nog meer de teams begeleiden bij
thema’s zoals ‘afstand en nabijheid’ en weerbaarheid. Dit ook in verband
met de steeds zwaarder wordende doelgroepen die bij ons in zorg komen.
Tenslotte gaan we zorgprofessionals handvatten bieden voor de
regisseursrol zodat de benodigde transitie en transformatie verder ingezet
kan worden. Waarbij we de balans tussen belasting en belastbaarheid
goed monitoren.
Innovatieve ideeën met flair, plezier en lef
In 2022 continueren we de mix in fysieke en digitale begeleiding en
breiden we de inzet van digitale modules verder uit.
In 2021 is gestart met het onderzoeken of we samen met een andere
organisatie kunnen gaan samenwerken bij de invulling van de dag- en
slaapdiensten op onze locaties. Deze gesprekken zetten we in 2022 voort.
Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden voor Domotica ter
ondersteuning van de slaapdiensten.
Toekomstbestendige organisatie
In de coalitie FIJN! kijken we in 2022 samen naar het nog efficiënter en
doelmatiger inrichten van een aantal processen. Zoals bijvoorbeeld het
gezamenlijk inkopen van bepaalde diensten. Ook leren we van elkaar in
het primaire proces en verbetering van kwaliteit van zorg.
Kwalitatief goede en veilige zorg
De inspectie heeft voldoende vertrouwen in de wijze waarop Care+ stuurt
op de kwaliteit en veiligheid van zorg. Aangezien Care+ continue wil
blijven verbeteren, gaan we ons kwaliteitsmanagement opnieuw inrichten
op basis van onze nieuwe visie en context. En blijven we met interne audits
onze kwaliteit van zorg goed monitoren.
Een ander punt waar de kwaliteit van goede en veilige zorg mee
samenhangt, is het beschikken over goede teamleiders en (zorg)
managers.
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8. Reflectie
Bouwsteen 4; reflectie op het kwaliteitsrapport

Leden van de cliëntenraad (CR), ondernemingsraad (OR) en raad van
toezicht (RvT) van Care+ praten en denken met ons mee over kwaliteit en
beleid. De conceptversie van het kwaliteitsrapport is besproken met de
RvT. De RvT heeft opmerkingen en aanvullingen gegeven welke zijn
meegenomen in het kwaliteitsrapport. Het concept kwaliteitsrapport is ook
besproken met de OR en de CR en de belangrijkste opbrengsten uit deze
reflecties zijn hieronder opgenomen.

Medezeggenschapsraad over het rapport
Als medezeggenschapsraad zijn we blij met dit rapport. Het laat goed zien
dat Care+ ondanks Corona een jaar met beweging heeft gehad. Het is
mooi om te zien dat er wordt ingezet op de Care Plussers. Ze kijken goed
naar scholing van de zorgprofessionals en het regisseur schap. We hopen
dat het personeelsbestand in 2022 stabieler wordt en blijft. Op deze manier
kan Care+ hierop gaan bouwen. De fundering (de Care Plussers) moet
kloppen. Op deze manier kan er kwalitatief goede en veilige zorg worden
geboden.
Wel zien wij uiteraard ook verbeter punten. Met als voorbeeld de pilot
zelfstandig koken. Wij hebben gehoord dat zorgvragers blij zijn met dit
concept, maar we hebben ook gemerkt dat er niet altijd goed gekeken
wordt of dit ook allemaal goed gaat. Onder andere of er wel voldoende
gezond gekookt wordt en hoe de boodschappen gedaan worden. Dit is
een voorbeeld waar, in onze ogen, Care+ nog in kan groeien. Om te kijken
hoe goed alles verloopt en om in gesprek te gaan met de juiste personen,
om te kijken of de projecten lopen zoals ze zouden moeten lopen. Hier
gaan wij, vanuit de MR, ook graag het gesprek over aan.
Het is fijn om te zien dat Care+ iets doet met de opmerkingen uit het
voorgaande rapport. De term “professionals” wordt duidelijk minder
gebruikt.
- Geschreven door de Medezeggenschapsraad, juni 2022

Ondernemingsraad over het rapport
De OR heeft het kwaliteitsrapport met plezier gelezen en vinden het een vlot
leesbaar document. We vinden de lay-out met de foto’s en de interviews
heel levendig. De ontwikkelingen die beschreven staan, worden door de OR
herkend en de stappen die in 2022 worden gezet geven vertrouwen voor de

31

toekomst. Wij geloven dat deze aankomende ontwikkelingen een positieve
bijdrage leveren aan het vergroten van het werkgeluk van onze
werknemers.
Tenslotte zouden we het op prijs stellen als het kwaliteitsrapport voor 2022
tijdig en volledig bij de OR ter inzage wordt aangeleverd.

Raad van Toezicht over het rapport
De Raad van Toezicht is onder de indruk van de prestatie die door de Care
Plussers is neergezet in 2021. Onder moeilijke omstandigheden voor
medewerkers en zeker ook voor de mensen die aan de zorg van Care+ zijn
toevertrouwd, is er hard gewerkt en veel bereikt. Iets waar de organisatie
trots op mag zijn. Daarnaast is het gelukt in het geheel van aanbestedingen
ze allemaal te realiseren. Ook een positief verlopen bezoek van de inspectie
draagt bij aan het beeld dat er bij Care+ goed werk geleverd wordt. En dat
in een zeer bijzonder jaar.
Er wordt veel werk verzet en er staat nog veel op de wensenlijst. De Raad
van Toezicht is van mening dat het nodig is hierin te prioriteren. Ook in het
komende jaar is er niet de verwachting dat Corona meteen weg is, met alle
gevolgen, van met name de personele bezetting, die er zijn. Ook het
opstarten van alle aanbestedingen vraagt van alle partijen een grote inzet.
Dit vraagt ook om het maken van keuzes door de organisatie, met name
gezien de vele zaken die de organisatie nog wil oppakken.

Externe visitatie
In april 2021 heeft er een externe visitatie plaatsgevonden over het
kwaliteitsrapport van 2020. Het visitatieteam werd vertegenwoordigd door
drie externe leden met allemaal raakvlak met het sociale domein en/of
kwaliteitsmanagement. Zij hebben het rapport bestudeerd en zijn
doormiddel van een (gedeeltelijke) online ontmoeting het gesprek
aangegaan met mensen die begeleiding ontvangen en professionals.
Het visitatieteam vond de sfeer positief en de personen die zij hebben
gesproken waarderen Care+ met minimaal een 7 en maximaal een 10. Dit
zijn cijfers om trots op te zijn. Naast een positieve sfeer werd er ervaren dat
de personen enthousiast en eerlijk kritisch zijn. Care+ heeft een grote
ontwikkeling doorgemaakt allemaal met het oog op het leveren van
kwalitatief goede zorg.
Voor dit rapport is er geen nieuwe visitatie ingepland. Deze zal volgend
jaar pas plaatsvinden. Wel hebben we onderstaande verbeterpunten van
het afgelopen jaar meegenomen in dit rapport.
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Vertel meer verhalen vanuit de mensen die we begeleiden en
professionals, dit komt doeltreffender over dan een geschreven
tekst.
Ben vooral trots op de behaalde resultaten maar ben daarnaast
ook transparant over de dingen die verbeterd kunnen worden.
Denk eens na over het invullen van teamreflecties: blik structureel
terug op de behaalde resultaten en maak nieuwe doelen voor een
team en niet alleen voor de individuen.
Plan meetmomenten in de zorgprocessen, zoals ‘Dit vind ik ervan’.

Tot slot
Het schrijven van het kwaliteitsrapport is altijd een mooi proces. We blikken
terug op het afgelopen jaar, kijken naar wat er goed ging maar ook juist
naar wat er beter zou kunnen gaan. Hierin kunnen we een kritische rol
nemen. Op deze manier kunnen we werken aan verbetering van de
kwaliteit. Voor 2022 is het ons doel om de workflow van het schrijven beter
te structureren. Ondanks het iets ‘chaotischer’ proces, zijn wij tevreden met
het resultaat en de verkregen feedback.
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