KWALITEITSRAPPORT 2019

Ieder mens is uniek,
ieder mens heeft talenten
en ieder mens verdient een kans.

Voorwoord
Als afronding van het jaar 2019 ligt voor u het kwaliteitsrapport van
Care Plus Stichting. Dit geeft u inzicht in de manier waarop er wordt
gewerkt aan kwaliteit van zorg en begeleiding, welke ontwikkelingen er
zijn geweest en eraan gaan komen.
2019 was een bewogen jaar. Een jaar waarin de bestuurswisseling heeft
plaatsgevonden, mooie initiatieven in de wijk zijn gestart en de focus is
gelegd op het verder professionaliseren van de organisatie. Er is
geïnvesteerd in een nieuw informatiesysteem en er is meer aandacht
gekomen voor de kwaliteit van zorg.
Op het gebied van zorg zien we dat er meer vraag is naar een thuis voor
jongeren die ook als ze 18 jaar worden, op dezelfde plek kunnen blijven
wonen. Care+ zorgt hier voor een zachte landing naar volwassenheid.
We zien dat de zorg die wordt geleverd via de Wet Langdurige Zorg
groeit en dat het aantal plekken via de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning daalt. We verwachten dat deze trend zich doorzet.
In de ontwikkelingen om ons heen zien we dat participeren in de
samenleving en het voorkomen van zorg steeds belangrijker wordt. De
middelen voor zorg worden steeds beperkter. Wij verwachten dat onze
rol meer zal verschuiven naar ontwikkeling en preventie.
In 2020 zijn onze thema’s kwaliteit, aandacht en ontwikkeling. Onze visie
wordt opgefrist, onze organisatie verder geprofessionaliseerd en de
persoonlijke aandacht voor cliënten en medewerkers wordt verstevigd.
Ons doel is om kwalitatief betere woonlocaties te vinden, waarbij er
aandacht is voor de hele leefomgeving van onze bewoners en tot slot
gaan we op zoek naar mooie samenwerkingsinitiatieven. Allemaal om
onze doelgroep nog beter te laten participeren in de samenleving.
Begin 2020 starten we een pilot waarin gewerkt wordt volgens de
principes van positieve gezondheid op een nieuwe locatie. Hierin gaan
we leren en bekijken we hoe dit gedachtegoed vertaalt kan worden
naar de rest van de organisatie en onze samenwerkingspartners.
Kortom, er staat ons een mooi jaar voor de boeg. Graag wil ik alle
cliënten en vertegenwoordigers bedanken voor hun vertrouwen en alle
medewerkers en vrijwilligers voor hun enorme inzet!
Nanny Huismans
Directeur-Bestuurder
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Clientversie kwaliteitsrapport 2019
In het kwaliteitsrapport beschrijven we wat we in 2019 hebben gedaan, maar ook waar we
ons in 2020 op gaan focussen. Met andere woorden; wat gaat er goed en wat kan nog
beter?

Wie is Care+?
Wij bieden zorg aan mensen met
psychiatrische problematiek en/of een
verstandelijke beperking. Dit doen we op
verschillende locaties, maar ook bij de
mensen thuis. Wij bieden daarnaast
dagbesteding aan, waar mensen aan
kunnen deelnemen. In totaal hebben we
ongeveer 100 cliënten in zorg.

Organisatie
Wat gaat er goed
- We hebben een nieuw Elektronisch
Cliëntendossier (ECD) waar we veel
informatie uit kunnen halen
- We hebben een nieuwe bestuurder
sinds juli 2019

Zorgproces
Wat gaat er goed
- Het zorgplan dat samen met de cliënt
wordt opgesteld is vernieuwd
waardoor er concretere acties bij de
doelen opgeschreven worden
- Er is regelmatig overleg tussen de
bestuurder en de cliëntenraad

Focus 2020
- Onderzoeken of er nog meer
mogelijkheden zijn in het ECD
- Samenwerken in de wijk en met lokale
ondernemers
- Meer structuur en een heldere visie

Focus 2020

- Grotere en betere woonlocaties

- Het specifieker formuleren van de
doelen en we hebben extra aandacht
voor de manier van rapporteren.

- Begeleiders krijgen meer ruimte om
samen met de cliënt de zorg te
bepalen

- We gaan kijken naar de samenstelling
van de cliëntenraad omdat er een
nieuwe wet ingaat in juli 2020
- Het bewonersoverleg zal een keer in
de drie weken plaatsvinden
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Cliëntervaringen

Medewerkers

Wat gaat er goed

Wat gaat er goed:

- Voor het eerst een CTO afgenomen in
2019 door middel van ‘Dit vind ik ervan’

Er is een medewerkerstevredenheidsonderzoek afgenomen in 2019.
Medewerkers zien de toekomst met
vertrouwen tegemoet!

- 65 van de 100 cliënten hebben een
CTO ingevuld

- Medewerkers zijn trots op het feit dat ze
bij Care+ werken

- Ervaringen zijn vooral positief

- Care+ heeft geïnvesteerd in een online
ontwikkelplatform voor de medewerkers;
de GGZ Ecademy

Focus 2020
Hieronder een aantal punten die
cliënten graag wensen:
-

Doorstromen naar een
volgende woonfase
Gezonder eten
Uitbreiden van het netwerk

- Medewerkers krijgen meer
verantwoordelijkheid en worden in hun
kracht gezet
- De teams worden op een andere
manier ingericht waardoor de tijd
efficiënter besteed wordt en er meer tijd
vrijkomt voor persoonlijke begeleiding

Agenda 2020
Kwaliteit, persoonlijke aandacht en
vernieuwing zijn de belangrijkste pijlers
voor 2020. De volgende doelen zijn
hierbij gesteld:
- Het vergroten van de eigen regie van
cliënten;
- Het zoeken van betere woningen voor
cliënten;
- Samenwerken met de wijk en lokale
ondernemers;
- Structuur en een heldere visie;
- We richten ons op positieve
gezondheid waar alle aspecten centraal
staan;
- Medewerkers krijgen meer
verantwoordelijkheid en worden in hun
kracht gezet.

Heb je vragen?
Heb je vragen over dit kwaliteitsrapport
dan kun je deze stellen aan je teamleider.
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1. Inleiding
Dit kwaliteitsrapport is gemaakt, zoals voorgeschreven in het Kwaliteitskader
Gehandicaptenzorg 2017-2022.
Aanbieders van langdurige gehandicaptenzorg publiceren jaarlijks een kwaliteitsrapport
dat hun inspanningen en vorderingen laat zien op vier cruciale onderdelen, ofwel
‘bouwstenen’. Kwaliteit van bestaan van mensen die behoefte hebben aan
ondersteuning, is lastig te duiden met cijfers en indicatoren. Het is beter om aandacht te
hebben voor leren en reflectie van de organisatie en om te kijken waar
ontwikkelmogelijkheden liggen. Dit is een werkwijze die Care+ omarmt omdat dit de kern
van de zorg raakt. Bij controle gaat namelijk de aandacht uit naar de prestatie en bij
leren staat het proces centraal; de manier waarop professionals groeien, de organisatie
zich ontwikkelt en samen met cliënten en medewerkers de zorg blijven verbeteren.
De reikwijdte van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 beperkt zich tot de
cliënten die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen. Wij maken in onze
dienstverlening en in dit kwaliteitsrapport geen onderscheid tussen de verschillende
doelgroepen en hun financieringsvorm.
Met dit kwaliteitsrapport verstrekken wij – op hoofdlijnen - informatie over de vier
bouwstenen.
Leeswijzer
Dit kwaliteitsrapport is als volgt opgesteld;
In hoofdstuk 2 starten we met het profiel van Care+. Wie zijn we, waar staan we voor,
wat is ons werkgebied? Ook geven we een toelichting op de interne- en externe
ontwikkelingen van 2019. Daarna komt in hoofdstuk 3 de eerste bouwsteen aan bod; het
zorgproces rond de individuele cliënt. In dit hoofdstuk omschrijven we de werkwijze van
Care+, hoe het zorgproces, de eigen regie van de cliënt en de medezeggenschap van
cliënten zijn ingericht. Tevens komt het onderwerp ‘kwaliteit en veiligheid’ in dit hoofdstuk
aan bod. In hoofdstuk 4 staat de tweede bouwsteen centraal; onderzoek naar
cliëntervaringen. We hebben voor het eerst een CTO afgenomen met behulp van ‘Dit
vind ik ervan’. De resultaten hiervan komen in dit hoofdstuk aan bod. De derde
bouwsteen, zelfreflectie in teams, behandelen we in hoofdstuk 5 en in hoofdstuk 6 geven
we een samenvatting en blikken we vooruit op de kwaliteitsagenda van 2020.
Tot slot hebben we de Raad van Toezicht, de ondernemingsraad en de cliëntenraad om
reflectie gevraagd op het rapport en de uitkomsten hiervan zijn te lezen in hoofdstuk 7.
Dit is tevens de vierde en laatste bouwsteen; reflectie op het kwaliteitsrapport.
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2. Profiel Care+
Visie Care+
Ieder mens is uniek, ieder mens heeft talenten en ieder mens verdient een kans. Voor ons
zijn dit geen loze kreten: het is onze stellige overtuiging en de drijfveer voor alles wat we
doen. En wat ons betreft gaat dit op voor iedereen, ongeacht iemands achtergrond en
met welke kwetsbaarheid hij of zij te maken heeft. En het is deze overtuiging die onze
werkwijze bepaalt.
Care+ biedt verschillende vormen van ondersteuning: van 24-uurs zorg binnen de
woonfase 1 locaties, naar zelfstandig wonen met 24-uurs bereikbaarheid in woonfase 2
met vervolgens de mogelijkheid om door te stromen naar een zelfstandige woonruimte
met ambulante begeleiding, woonfase 3.

Care+ in cijfers
Bij Care+ werken bijna 70 medewerkers (59 FTE) die
zorg en ondersteuning bieden aan ongeveer 100
mensen. Daarnaast hebben we ongeveer 12
stagiaires vanuit diverse opleidingen die meelopen
op onze woonlocaties en op kantoor.
Care+ biedt in Noord- en Midden- Limburg zorg aan
mensen met psychiatrische problematiek en/of een
verstandelijke beperking. We hebben 6 woonfase 1
locaties gevestigd te: Roggel, Baarlo, Nunhem,
Swalmen en twee locaties in Venlo. Onze
ambulante begeleiding is met name gericht op de
gemeentes Peel & Maas, Leudal, Venlo en
Roermond.
Hieronder is de percentuele verdeling tussen de
financieringsstromen te zien.
Care+ ondersteunt mensen vanuit
WMO (Beschermd wonen)

5%

WMO (Beschermd thuis)
WLZ

32%
30%

WMO (ambulante zorg)
Jeugd

21%

12%

De percentages zijn gebaseerd op aantal
cliënten op peildatum 31-12-2019
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Externe ontwikkelingen in 2019
De afgelopen jaren ziet Care+ een toename in de problematiek van de cliënten. Steeds
vaker krijgen we aanmeldingen van cliënten met een dubbele- of zelfs triple
problematiek. Deze cliënten hebben vaak een (licht) verstandelijke beperking met
daarnaast psychiatrische problematiek en/of een verslaving.
Care+ wil de best mogelijke zorg aan deze kwetsbare doelgroep bieden. Hiervoor
investeren we in opleidingen en cursussen voor medewerkers. Zo heeft er in april 2019
een bijeenkomst over persoonlijkheidsstoornissen plaatsgevonden. Daarnaast heeft
Care+ in 2019 fors geïnvesteerd in de GGZ Ecademy. De GGZ Ecademy is een online
ontwikkelplatform waar meer dan 70 instellingen uit de GGZ branche zijn aangesloten.
Medewerkers kunnen hier e-learning modules volgen die gericht zijn op de ggzproblematiek. Op deze manier kan Care+ inspelen op de actuele vraagstukken vanuit
de werkvloer.
Landelijk heeft de arbeidsmarkt in de zorg en welzijn te maken met grote uitdagingen.
Naast de zichtbare tekorten aan zorg- en welzijnsprofessionals, heeft de sector ook te
maken met een toenemend aantal ouderen, een toenemende complexiteit van zorg en
(technologische) ontwikkelingen die andere eisen stellen aan organisaties en huidig en
toekomstig personeel.
Het is voor Care+ niet altijd makkelijk om deskundig personeel te werven. Doordat het
aantal geschikte medewerkers beperkt is door de krapte op de arbeidsmarkt, verloopt
het invullen van de vacatures moeizaam. We zien dat vooral de jonge generatie snel de
overstap maakt naar een andere werkgever omdat daar bijvoorbeeld andere diensten
gedraaid worden. Hierdoor is het lastig om de kwaliteit te waarborgen en neemt de druk
op de andere medewerkers toe. Samen met de medewerkers en in overleg met de
cliënten proberen wij de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.
Care+ is aangesloten bij Zorg aan Zet en een van de belangrijkste onderwerpen waar
Zorg aan Zet zich op richt is RAAT (Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten). ‘’Dit regionale
plan sluit aan bij de al bestaande initiatieven én de regionale arbeidsmarktbehoeften en
-omstandigheden. Het aanpakken van de tekorten staat in ons actieplan centraal. Maar
ook het opnieuw vormgeven van de arbeidsmarkt is noodzakelijk om een structurele
oplossing te vinden. Wij gaan samen met werkgevers, onderwijs, overheid en andere
relevante partners aan het werk voor een leefbaar en toekomstbestendige
personeelsvoorziening in de sector zorg & welzijn’’ (RAAT, 2018).
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Interne ontwikkelingen in 2019
Aan onderstaande punten hebben we in 2019 extra aandacht besteed:
Vanaf 01-01-2019 hebben we verder gewerkt aan digitalisering van de cliëntendossiers
door middel van de implementatie van een nieuw ECD (elektronisch cliëntendossier):
ONS. Naast de digitalisering en zorginhoudelijke verbeterslag die we beogen te maken
met het nieuwe systeem, kan er door middel van ONS op management niveau ook
beter gestuurd worden. In 2019 is er voortdurend aandacht geweest voor het juist
inrichten en het juiste gebruik van ONS en in 2020 gaan we dieper in op alle
mogelijkheden die dit systeem biedt.
Care+ wil bijdragen aan het tot stand komen van een inclusieve samenleving waarbij
ruimte is voor, onder andere, mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een
belangrijke pijler hierbij is het verbeteren van beeldvorming van kwetsbare burgers en
zorgen dat zij weer mee kunnen doen in de samenleving. Om dit te bewerkstelligen
zoekt de dagbesteding van Care+ de samenwerking met de buurt, lokale ondernemers
en ketenpartners. We investeren in deze relaties omdat het bijdraagt aan het creëren
van contacten, situaties en plekken die staan voor een inclusieve samenleving. In 2019
hebben er diverse activiteiten plaatsgevonden onder de noemer ‘Trots op jezelf’ waarbij
gewerkt wordt aan anti-stigmatisering. In 2020 gaan we de samenwerking met de wijk en
lokale ondernemers intensiveren door deze werkwijze niet te beperken tot enkel de
dagbesteding, maar door te voeren voor alle locaties binnen Care+.
In 2017 heeft Care+ een grote groei doorgemaakt en is vervolgens omgezet naar een
stichting. Dit vraagt een andere mate van bedrijfsvoering en het opnieuw inrichten van
de werkzaamheden. In 2019 hebben we een start gemaakt met het professionaliseren
van de processen. Hiervoor is er een externe deskundige ingeschakeld.
Met de hiervoor genoemde groei is Care+ in een nieuwe fase terechtgekomen die
vraagt om een ander type bestuurder. De nieuwe bestuurder is gestart en hiermee is er
veel aandacht geweest voor het in kaart brengen van de interne organisatiestructuur;
de administratieve processen van zowel cliënt- als personeelsadministratie, de financiële
processen, de functieomschrijvingen van de medewerkers en de overlegstructuur.
Daarnaast is opnieuw de koers vastgesteld. Kwaliteit, persoonlijke aandacht en
vernieuwing zijn de belangrijkste pijlers voor 2020. De volgende doelen zijn gesteld voor
2020:
o
o

o
o
o

Het neerzetten van een duidelijke structuur en een heldere visie;
De cliënten worden in hun kracht gezet doordat de begeleiding minder
zaken gaat overnemen en we gaan het netwerk van de cliënt meer
betrekken. De eigen regie van de cliënten wordt vergroot;
Medewerkers zijn de professionals en zullen als team meer
verantwoordelijkheden krijgen om de beste kwaliteit te kunnen leveren;
Het vinden van grotere woonlocaties en hierbij aandacht schenken aan
de gehele leefomgeving van de cliënt;
Samenwerking in de wijk en met lokale ondernemers intensiveren. Een
voorbeeld van een ontwikkeling die reeds gestart is: het gezamenlijk
ontwikkelen van een open inloop met een maatschappelijke functie voor
de wijk. Hierbij is vooral de verbinding met het voorliggend veld gezocht.
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3. De cliënt centraal
Bouwsteen 1; Het zorgproces rond de individuele cliënt
Werkwijze
Bij Care+ staat de mens centraal. Wat kan iemand, wat wil iemand bereiken en op
welke manier kunnen we daar samen naartoe werken. Zoals al kort omschreven, werkt
Care+ middels een woonfasemodel.
Er wordt onderscheid gemaakt in vier verschillende fasen waarin cliënten zich kunnen
bevinden.

Woonfase 1: 24-uurszorg (Beschermd Wonen) in een kleinschalige woonvoorziening. De
woningen zijn gevestigd te gemeente Peel & Maas, Venlo en Leudal. De begeleiding is
hier zeer intensief. Er is veel aandacht voor veiligheid, nabijheid en structuur.
Woonfase 2: 24/7 bereikbaarheid van de begeleiding in een kleinschalige
woonomgeving met een beperkt aantal andere cliënten. Deze woningen zijn verspreid
over Noord- en Midden- Limburg. Er is dag en nacht begeleiding bereikbaar, maar er
wordt meer zelfredzaamheid van de cliënt verwacht.
Woonfase 3: de cliënt woont zelfstandig in Noord- en Midden- Limburg. De begeleiding
richt zich op de (leef)domeinen waar de cliënt nog hulp bij nodig heeft.
Woonfase 4: volledige zelfstandigheid zonder hulpverlening. De cliënten zijn volledig
zelfredzaam, maar de deur bij Care+ staat altijd open.
We streven ernaar om de cliënt zo ver mogelijk te laten doorstromen. Soms is woonfase 1
echter het hoogst haalbaar. Dan kijken we binnen die woonfase naar kleine stappen die
nog gemaakt kunnen worden. Er is binnen Care+ veel aandacht voor de
succesverhalen van de cliënten.
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‘Mijn doel is dat ik op mezelf kan wonen’
Bas* woont samen met een aantal andere cliënten in een woning in Nunhem. Hij is erg te spreken over
de begeleiding en merkt dat het stapje voor stapje beter met hem gaat. “Ik word steeds zelfstandiger.
Dat wil ik vasthouden, deze groei.”
“Een kleine etterbak”, zo omschrijft Bas zichzelf. Doordat hij tijdens zijn puberteit met de verkeerde
vrienden omging, raakte hij van het rechte pad af. Zijn vader probeerde er van alles aan te doen, maar
tevergeefs. Uiteindelijk zag die geen andere oplossing dan Bas uit huis te plaatsen. Een heftige beslissing,
maar wel een die positief uitpakt. Want inmiddels woont Bas in het weekend weer bij zijn ouders.
“Doordeweeks heb ik een vaste indeling van de dag. ’s Ochtends is er begeleiding aanwezig die me
helpt bij het opstarten van de dag. Eerst ga ik douchen, daarna samen ontbijten en dan naar de
dagbesteding. Bijvoorbeeld om te helpen met het klusteam. Ik kan er ook sporten. Dat is wel nodig, want
eigenlijk ben ik te zwaar. Dus ik wil graag afvallen, want dan voel ik me beter in mijn vel.”
Bas is helemaal op zijn plek bij Care+. Hij voelt zich oprecht gehoord door zijn mentor. “Als je iets wil, dan
wordt het geregeld, bijvoorbeeld een gesprek met een begeleider. Ik hoef geen twee, drie dagen te
wachten voordat ik iemand kan spreken. Daardoor heb ik echt een supergoeie band met mijn mentor.
Hij is altijd vriendelijk, zolang je maar eerlijk bent.”
“Ik ben mezelf anders gaan zien” zo vertelt Bas. “Ik durf mezelf weer in de spiegel aan te kijken.” Hij is
ervan overtuigd dat hij dit zelfvertrouwen te danken heeft aan de intensieve persoonlijke begeleiding.
“Je mentor ziet het meteen als het niet goed met je gaat. En of je nu wil of niet, dan moet je er wel over
praten en dan komt het eruit. Eerst kon ik dat helemaal niet. Hier heb ik dat geleerd.”
Vanaf het moment dat hij bij Care+ woont, heeft Bas een stijgende lijn opgepakt. “Dankzij Care+ ben ik
erachter gekomen dat ik last heb van ADHD en autisme. Daar kan ik nu aan werken en dat lukt ook. Het
gaat steeds beter met me.” Hij heeft een duidelijk doel voor ogen. “Ik zit nu in woonfase 1, maar mijn
doel is dat ik op mezelf kan wonen met ambulante begeleiding. Daar werk ik naartoe.”
*De naam die gebruikt wordt is fictief
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Zorgproces rond de individuele cliënt en eigen regie van de cliënt
Huidige situatie:
Elke cliënt binnen Care+ heeft zijn eigen zorgplan. Hierin staan de doelen omschreven
waaraan gewerkt wordt. Ten minste een keer per half jaar wordt dit zorgplan
geëvalueerd en waar nodig aangepast. We vinden het belangrijk dat de cliënten zelf
regie hebben over hun proces. Eigen regie betekent binnen je vermogen zelf kunnen
bepalen wat je wilt, hoe je het wilt, wanneer en met wie. Natuurlijk houden we hierbij
rekening met de vermogens van cliënten om deze eigen verantwoordelijkheid ook
daadwerkelijk te nemen.
Cliënten hebben binnen Care+ op meerdere manieren eigen regie op hun zorgproces:
•
•
•

Het individueel zorgplan met de geformuleerde doelen wordt altijd in
samenspraak met de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger opgesteld;
Afspraken worden samen met de cliënt (en wettelijk vertegenwoordiger)
gemaakt;
Er zijn structurele gesprekken met de cliënt waarin de voortgang van de doelen
wordt besproken. Tijdens deze gesprekken ligt de focus op successen, zodat er
gewerkt wordt aan zelfvertrouwen en groei.

Waar hebben we aan gewerkt
Door middel van het nieuwe ECD is er aandacht geweest voor het SMART formuleren
van de doelen. Dit is echter nog niet op het niveau zoals we het graag zouden zien. Dit
komt onder andere doordat er grote personele wisselingen hebben plaatsgevonden
waardoor hier onvoldoende aandacht voor is geweest. Op dit moment gaan de
teamleiders aan de slag met de kwaliteit op de woonlocaties. Een onderdeel hiervan is
het zorgplan en SMART formuleren van de doelen. Ook nieuwe medewerkers worden
hierin meegenomen.
Daarnaast hebben cliënten nu via de module Caren Zorgt de mogelijkheid voor inzage
in hun eigen dossier. De teamleiders hebben extra aandacht voor de manier van
rapporteren.
Er is actief ingezet op de uitstroom van cliënten. Hierbij hebben we de samenwerking
gezocht met ketenpartners en gekeken naar het organiseren van vrijwilligersplekken voor
cliënten. Door onder andere een samenwerking met Proteion en de Zorggroep hebben
we vijf deelnemers door laten stromen naar vrijwilligersplekken binnen deze organisaties.
Aangezien we sturen op een zo zelfstandig mogelijk leven bieden we Libermann aan
voor cliënten. Hiermee krijgen cliënten de mogelijkheid om praktische vaardigheden te
trainen / oefenen. De leerdoelen worden opgenomen in het zorgplan van de cliënt.
Focus 2020
• SMART formuleren van de doelen in het zorgplan;
• Op een eenduidige manier rapporteren door de medewerkers;
• Er is al aandacht voor het belang van het betrekken van het eigen netwerk van
de cliënt bij het gehele zorgproces, maar dit is nog niet altijd een vanzelfsprekend
onderdeel van de ondersteuning. Hier gaan we in 2020 de focus op leggen.
• Toewerken naar een inclusieve samenleving.
• Aandacht voor gezonde voeding: er komt extra budget voor een gezonde
maaltijd met meer groente en fruit. Ook binnen de teams is er aandacht voor dit
onderwerp.
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Medezeggenschap
Huidige situatie
Cliëntenraad
Care+ heeft een cliëntenraad, deze is vertegenwoordigd door cliënten uit alle
woonfasen / financieringsstromen. De cliëntenraad vergadert elk kwartaal met de
bestuurder en deze onderwerpen staan onder andere op de agenda:
- Organisatie en beleidszaken;
- Personeelszaken;
- Huisvesting;
- Vrije tijd en activiteiten;
- Dagbesteding;
Bewonersoverleg
Elk kwartaal vindt een bewonersoverleg plaats op elke locatie. Tijdens dit overleg wordt
er gesproken over (brand)veiligheid, hygiëne maar ook over eigen ingebrachte punten
van de cliënten (denk aan vrijetijdsbesteding, stimuleren van sfeer in de woning). Van dit
overleg worden notulen en een actielijst gemaakt. Het doel van dit gesprek is om
gezamenlijk een fijne woonomgeving te creëren waarbinnen iedereen zich veilig voelt.
Waar hebben we aan gewerkt
Voorbeelden van thema’s die aan bod zijn gekomen zijn:
- Gezondere voeding;
- Wijziging in dagbestedingsdagen;
- Stabiliteit aanbrengen in de roosters;
- Opening nieuwe locatie voor dagbesteding;
- Betrokken bij het proces rondom de werving van de nieuwe bestuurder.
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Focus 2020
Cliëntenraad
Naar verwachting zal er per 1 juli 2020 een nieuwe wet in werking treden; de Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. De positie van de cliëntenraad wordt
hiermee vergroot en verzwaard. Care+ gaat in 2020 samen met de cliëntenraad kijken
naar wat deze wetswijziging voor gevolgen heeft voor de cliëntenraad van Care+. Op
dit moment zitten er enkel cliënten van Care+ in de cliëntenraad, wellicht is het ook
mogelijk dat verwanten van cliënten gaan aansluiten.
Bewonersoverleg
Het bewonersoverleg zal een keer per drie weken plaatsvinden in plaats van elk
kwartaal. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om één agenda voor de gehele
organisatie te hanteren zodat de overleggen dezelfde strekking hebben. Natuurlijk blijft
er ruimte voor eigen inbreng van de cliënten zodat maatwerk gegarandeerd blijft.

Leefomgeving
Huidige situatie
De huidige leefomgeving van cliënten bevindt zich in de wijk samen met maximaal
negen andere bewoners in een woonfase 1 locatie, en met maximaal vier bewoners op
een woonfase 2 locatie wonen. Wanneer cliënten niet werken, geen vrijwilligerswerk
hebben of niet naar school gaan, nemen ze deel aan de dagbesteding van Care+.
Focus 2020
Care+ gaat op zoek naar grotere en kwalitatief betere locaties waarbij er aandacht is
voor de gehele leefomgeving van de cliënt. Hoe kunnen we deze inrichten volgens de
principes van positieve gezondheid? Als pilot gaan we op een nieuwe locatie
samenwerken met circulaire initiatieven. Met grotere locaties kunnen de diensten
efficiënter ingericht worden waardoor er meer tijd komt voor persoonlijke begeleiding
aan cliënten. Natuurlijk blijft de kracht van Care+ de kleinschaligheid en dit verliezen we
niet uit het oog.
Daarnaast gaan we nadrukkelijker de verbinding met de wijk zoeken; welke
voorliggende voorzieningen zijn er in de wijk? Kunnen we gaan samenwerken met lokale
ondernemers? Dit zijn vragen die we per locatie gaan stellen. Daarnaast worden er
locatieprofielen opgesteld, zodat de hulpvraag van de cliënt gekoppeld kan worden
aan een locatie.
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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 protocollen
en procedures op het gebied van brandveiligheid, hygiëne en BHV. Het
medicatieprotocol is vernieuwd met als doel het terugdringen van het aantal MIC
meldingen rondom medicatiefouten door medewerkers. De MIC meldingen worden
verder uitgewerkt op de volgende pagina.
Daarnaast voert Care+ interne audits uit en heeft er in 2019 ook een succesvolle hercertificering van de ISO 9001-2015 plaatsgevonden. Hieronder zullen we de bevindingen
uit de interne audits kort toelichten.
Interne audits:
In 2019 zijn er zeven van de acht geplande interne audits uitgevoerd. De audits worden
uitgevoerd volgens een intern vastgesteld formulier waardoor de audit aandacht heeft
voor meerdere onderdelen waaronder; hygiëne, brandveiligheid, privacy, medicatie en
veiligheid. Eén audit is niet uitgevoerd vanwege verplaatsen van de audit en daarna
verlof van de interne auditor. Deze locatie is als eerste ingepland voor het nieuwe jaar.
Aandachtspunten die uit deze audits naar voren komen zijn; het naleven van de
hygiënecode, wijze van medicatiebeheer en verstrekking en de actualiteit van het ECD.
Acties die reeds genomen zijn:
- Zoals omschreven is er een nieuw medicatiebeleid geïmplementeerd in oktober
2019 en in aanvulling hierop komt er een verplichte module voor alle
medewerkers in de GGZ Ecademy omtrent medicatie.
- Er komt in 2020 extra aandacht voor de actualiteit van de dossiers. Teamleiders
hebben maandelijks een gesprek met de medewerker waarin onder andere
kwaliteitsaangelegenheden besproken worden.
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-

Er is in 2019 een sleutelplan geïmplementeerd. Hiermee komt er meer zicht op het
sleutelbeheer en de verstrekking van sleutels waarmee de veiligheid van
bewoners en medewerkers vergroot wordt.

MIC meldingen
Care+ doet er, onder andere met behulp van de interne audits, alles aan om de
veiligheid van cliënten en medewerkers 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 cliëntniveau, 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 cliënt door middel van een MIC (melding incident cliënt).

In 2019 zijn er in totaal 770 incidenten gemeld. Dit zijn er minder dan in 2018, toen werden
er 829 incidenten gemeld.
Bij het melden van de incidenten omtrent medicatie wordt er een onderscheid gemaakt
in incidenten door een fout van een medewerker of incidenten door een fout van de
cliënt of zijn netwerk of het weigeren van medicatie. We zien het afgelopen jaar een
toename bij het aantal incidenten door de cliënt (van 122 naar 196), maar een afname
bij het aantal meldingen met een fout door de medewerker (van 184 naar 135). Er is in
2019 veel aandacht geweest voor het vernieuwde medicatieprotocol, dit lijkt zijn
vruchten af te werpen. De toename in aantal incidenten door de cliënt kan komen door
verzwaring van de problematiek van de cliënten.
Het aantal meldingen over ongewenst gedrag is met 62% gedaald. Dit grote verschil kan
komen doordat medewerkers ongewenst gedrag in 2019 beter specificeren. Is het
bijvoorbeeld geen verbale agressie of misbruik van middelen? Daarentegen is de
doelgroep is niet veranderd ten opzichte van 2018, dus kritische vraag is of medewerkers
het ongewenste gedrag van cliënten niet als ‘normaal’ gaan zien.
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Er zijn minder meldingen van vermissing / weglopen; van 31 meldingen in 2018 naar 15
meldingen in 2019.
Naast een daling bij bepaalde onderwerpen, zien we een stijging bij het aantal
meldingen omtrent agressie. Dit waren er 229 in 2018 en 350 in 2019. Zoals op de vorige
pagina omschreven kan dit komen omdat ‘ongewenst gedrag’ specifieker gemeld
wordt. In onderstaande tabel is ter volledigheid een specificatie te zien van het aantal
agressie incidenten:

Het grootste gedeelte van de agressie incidenten betreft een melding over middelen
gebruik. Met 26% van het totaal aantal agressie incidenten is het aantal suïcide
meldingen echter flink gestegen ten opzichte van 2018. Dit percentage is voornamelijk
te duiden aan twee cliënten. Dit geeft hierdoor een vertekend beeld ten opzichte van
de rest van de meldingen. In deze twee casussen is veel begeleiding ingezet en er
waren korte lijnen met de behandelaar en het CJG. Ook is er extra aandacht geweest
voor het team waar deze cliënten onder vielen. We hebben in het team gekeken naar
voldoende handvaten en kennis om hiermee om te gaan. Dit wordt gecontinueerd in
2020.
We gaan onderzoeken of de manier van registreren juist is.
Meldingen bij gemeente
Er zijn in 2019 drie meldingen bij de toezichthouder WMO gemaakt in verband met forse
agressie incidenten. Vanuit Care+ zorgen wij voor een goede afwikkeling en nazorg bij
deze incidenten.
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4. Cliëntervaringen
Bouwsteen 2; onderzoek naar cliëntervaringen
Klachten en vertrouwenspersoon
De medewerkers van Care+ doen er alles aan om goede zorg te bieden. Toch kan het
voorkomen dat een cliënt of zijn vertegenwoordiger niet tevreden is over de gang van
zaken. Wanneer een gesprek met de persoonlijk begeleider of teamleider niet het
gewenste resultaat oplevert, kan een cliënt contact opnemen met de
cliëntvertrouwenspersoon van Care+ of de onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Een cliënt kan contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon en 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 cliënt contact opnemen met
de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Care+ heeft de formele klachtenprocedure
extern geregeld. Cliënten die een klacht in willen dienen of contact willen met een
onafhankelijke klachtenfunctionaris kunnen rechtstreeks contact opnemen met deze
partner. Dit is beschreven in de klachtenregeling en staat gepubliceerd op de website.
In 2019 is er één klacht ingediend bij de externe klachtencommissie. Deze klacht is later
weer ingetrokken door de cliënt na overleg met de wettelijk vertegenwoordiger en
Care+.
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‘Dit vind ik ervan’
We hebben zorgvuldig gekeken naar welk instrument uit de instrumentenwaaier het
beste bij Care+ past. We zijn uiteindelijk uitgekomen bij ‘Dit vind ik ervan’. ‘Dit vind ik
ervan’ is een methodiek waarmee de cliënt aan de hand van tien thema’s zijn verhaal
bespreekt met de begeleider. Dit is een open gesprek waarbij de begeleider gebruik
maakt van de gesprekslijst en eventueel kaarten met illustraties. De methodiek doet een
beroep op de open houding van de medewerkers wanneer ze het gesprek aangaan.
‘Dit vind ik ervan’ bestaat uit drie varianten:
- ‘Ik vertel’; in gesprek met cliënten
- ‘Ik zie en ik vertel’; in gesprek met de verwanten
- ‘Ik toon’; hierbij laat de cliënt via non-verbale signalen zien hoe het met hem
gaat. Deze signalen worden gefilmd en gezamenlijk besproken en onderzocht
door betrokkenen zoals de begeleider en verwanten.
Care+ maakt gebruik van de eerste twee varianten. De laatste variant wordt namelijk
met name gebruikt voor cliënten met een ernstige meervoudige beperking.
Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere; gevoel, lijf, familie, huis, veilig voelen
en meedoen. Voor elk thema wordt aan de cliënt of zijn verwant een ervaringsscore
gevraagd; ‘Top!’, ‘Goed’, ‘Matig’, ‘Slecht’ of ‘Geen antwoord’. De cliënt of verwant kan
daarnaast ook aangeven of er verandering gewenst is bij het thema en tot slot wordt
nog aangegeven welk thema belangrijk is voor de cliënt.
Bij het verwerken van de gegevens in dit kwaliteitsrapport hebben we geen onderscheid
gemaakt in financieringsstroom of woonfase waarin de cliënt zich bevindt.

Voorbereiding
Medio 2019 hebben zeven medewerkers de basistraining van ‘Dit vind ik ervan’ gevolgd
zodat ze in het najaar de CTO’s bij de cliënten konden afnemen. Aan de achterkant is
‘Dit vind ik ervan’ gekoppeld aan het ECD. Er is een digitale vragenlijst opgesteld zodat
de medewerkers de gesprekken direct kunnen vastleggen in het dossier van de cliënt.
Uitvoering
Er is onderling door de medewerkers een verdeling gemaakt van de cliënten. Het
afnemen van de CTO’s verliep goed en leverde mooie gesprekken tussen medewerker
en cliënt op. Tijdens de uitvoering liep de werkgroep echter ook tegen wat praktische
zaken aan. In het eerste kwartaal van 2020 vindt er een evaluatie met de werkgroep
plaats waarin deze punten terug zullen komen.
Uiteindelijk is er bij 65 cliënten een CTO afgenomen. Drie keer is er gebruik gemaakt van
de variant ‘Ik zie en ik vertel’ en 62 keer van de variant ‘Ik vertel’. Het CTO is ingevuld
door cliënten gefinancierd vanuit de WLZ, WMO en jeugdwet.

Opbrengsten gesprekken
We zullen op de volgende pagina per thema op hoofdlijnen de uitkomsten van de
gesprekken toelichten. Een uitgebreide toelichting volgt daarna. Daarbij worden niet
enkel cijfers benoemd, maar ook de toelichting die cliënten of hun verwanten bij de
score geven. De toelichting is namelijk een aanvulling op de ervaringsscore die cliënten
geven. Ook zullen er enkele citaten van cliënten worden aangehaald.
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Belangrijkste uitkomsten CTO
Zoals aangegeven bestaat ‘Dit vind ik ervan’ uit tien thema’s. We zullen hierna
opvallende uitkomsten van de CTO’s toelichten.
74% Van de cliënten geeft bij het thema ‘Hulp’ aan dat de ervaring ‘Top!’ of ‘Goed’ is.
Cliënten zijn tevreden met de hulp die ze krijgen en geven aan dat ze de begeleiding
betrouwbaar vinden en dat ze zich gehoord voelen. Daarna volgt het thema ‘Veilig
voelen’ waar 71% van de cliënten aangeeft dat de ervaring ‘Top!’ of ‘Goed’ is. Cliënten
voelen zich veilig in het huis en de omgeving waar ze wonen.
Het thema ‘Gevoel’ en het thema ‘Familie’ scoren met 48% het laagst. Bij deze thema’s
geeft 48% van de cliënten aan dat de ervaring ‘Top!’ of ‘Goed’ is. Bij het thema gevoel
geven cliënten met name aan dat ze onzeker zijn, dat hun gevoel nogal wisselt van
goed naar slecht en dat ze hun emoties niet goed onder controle kunnen houden. Ook
familieomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat cliënten zich minder prettig voelen.
Dat blijkt ook uit de score bij het thema familie; 18% van de cliënten geeft hier aan dat
de ervaring slecht is. Cliënten vertellen hierbij dat het contact met familie moeizaam
verloopt of dat er soms helemaal geen contact is. Dit zouden cliënten graag anders
zien. Tevens zorgen familieruzies ervoor dat cliënten minder tevreden zijn over dit thema.
Bij het thema ‘Vrienden en kennissen’ geven cliënten aan dat ze hun netwerk willen
uitbreiden. 46% Van de cliënten geeft hier als ervaringsscore ‘Matig’. Cliënten vertellen
hierbij dat ze makkelijker contact met anderen zouden willen maken, op zoek zijn naar
een maatje of een meer diepgaande vriendschap.
De scores binnen de andere thema’s liggen dicht bij elkaar. De uitkomsten per thema
zijn uitgebreid toegelicht op de volgende pagina’s.

Wat gaan we doen met de uitkomsten?
De uitkomsten van het CTO worden besproken in de cliëntenraad en in alle teams. Dit
zodat cliënten en medewerkers op de hoogte zijn van de aandachtspunten en hier
gezamenlijk aan kunnen werken in 2020. De resultaten worden ook besproken in het MT
overleg zodat er ook op organisatorisch niveau aandacht is voor de mening van
cliënten en deze op hoofdlijnen meegenomen wordt in het bepalen van de koers voor
2020.
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Thema ‘Gevoel’
Cliënten die kiezen voor ‘Top!’ of ‘Goed’ geven
aan dat ze tevreden zijn met hun huidige
situatie. Ze zijn tevreden over hun leven en
voelen zich gehoord. Cliënten geven aan dat
ze terecht kunnen bij begeleiding om te
ventileren en hun gevoelens te bespreken.

Thema 'Gevoel'
3%5%

Top!
Goed
Matig

43%

49%

Cliënten die aangeven wat minder tevreden te
zijn over hun gevoel benoemen met name dat
Slecht
ze onzeker zijn, dat hun gevoel nogal wisselt
van goed naar slecht en dat ze hun emoties
niet goed onder controle kunnen houden. Ook
familieomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat cliënten zich minder prettig voelen.
Wanneer er een naaste overlijdt heeft dit grote impact op de cliënt. Daarnaast geven
cliënten ook aan zich soms niet gehoord te voelen door familie.
‘Ik voel mij met momenten onzeker. Dit komt omdat iedereen mij anders benaderd.
Met momenten voel ik mij erg eenzaam. Dit vind ik niet leuk. Ikzelf denk dat dit komt
omdat ik autistisch ben en hierdoor moeilijk contact kan maken met andere mensen.
Ik zou willen dat ik meer sociale contacten heb.’

Cliënten die aangeven dat verandering gewenst is, willen controle krijgen over hun
emoties, willen meer persoonlijke aandacht van de begeleiding of willen kunnen
uitleggen hoe ze zich voelen. Ook willen cliënten doorstromen en op zichzelf wonen en
meer sociale contacten opbouwen.
Thema ‘Lijf’
Wanneer cliënten een score ‘Top!’ of ‘Goed’
geven, is de toelichting daarbij over het
algemeen dat ze tevreden zijn over hun lijf. Ook
wordt benoemd dat ze tevreden zijn over hun
eigen persoonlijke verzorging. Onderwerpen die
aangehaald worden als verbeterpunt zijn onder
andere; gespierder worden, afvallen en een
regelmatiger eetpatroon aanhouden.

Thema 'Lijf'

Cliënten die wat minder tevreden zijn over hun
lichaam geven aan dat ze iets aan hun
gewicht willen doen. Zo willen cliënten
bijvoorbeeld meer sporten, hun conditie
verbeteren of gezonder gaan eten.
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Goed
Matig

28%
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Slecht
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Thema ‘Familie’
Cliënten die aangeven dat de ervaring ‘Top!’
of ‘Goed’ is vertellen dat ze goed contact met
hun familie hebben. Ze komen regelmatig op
bezoek en staan voor elkaar klaar. Het contact
met familie wordt door cliënten als zeer
waardevol ervaren. Familie is heel belangrijk.

Thema 'Familie'
Top!
Goed

5% 11%
18%

Matig
37%
Slecht

Cliënten die een minder goede ervaring
29%
hebben met dit thema geven aan dat dit komt
Geen
omdat het contact met familie moeizaam
antwoord
verloopt of dat er zelfs helemaal geen contact
is met familieleden. Soms is er alleen telefonisch
contact en zou de cliënt vaker bezoek willen ontvangen. Of het contact leggen komt
enkel van de kant van de cliënt. Daarnaast komt het voor dat er veel ruzie binnen de
familie is, cliënten geven aan dit heel vervelend te vinden.
‘Met mijn moeder, oma en zus heb ik voldoende contact. De rest van mijn familie
spreek ik alleen met gelegenheden. Met mijn vader heb ik sinds mijn zevende geen
contact gehad. Sinds enkele weken probeert mijn vader in contact te komen met
mij, maar hier sta ik (nog) niet voor open.’

Thema ‘Vrienden en kennissen’
Cliënten die ‘Top!’ of ‘Goed’ als ervaringsscore
geven, vertellen dat ze tevreden zijn over hoe
het nu is. Voor sommigen betekent dit dat ze
voldoende vrienden hebben waar ze op
kunnen bouwen, anderen geven aan niet veel
vrienden te hebben, maar heel tevreden te zijn
met de vriendschappen die er wel zijn. Ook
hebben veel cliënten vriendschappen
opgebouwd met medebewoners.

Thema 'Vrienden
en kennissen'

Cliënten die minder tevreden zijn over dit
thema, vertellen dat dit komt omdat het veelal
oppervlakkige vriendschappen zijn of dat ze
maar weinig vrienden hebben.

5% 9%

Top!
Goed
Matig

46%

40%

Slecht

Wensen op dit thema zijn voornamelijk dat cliënten makkelijker contact met anderen
zouden willen maken, op zoek zijn naar een maatje of een meer diepgaande
vriendschap.
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Thema ‘Meedoen’
58% Van de cliënten geeft bij het thema
‘Meedoen’ aan dat de ervaring ‘Top!’ of
‘Goed’ is. Deze cliënten hebben werk,
vrijwilligerswerk of gaan naar de
dagbesteding en voelen zich hier op hun
plek. Daarnaast zijn cliënten lid van
verenigingen en hebben regelmatig contact
met buurtgenoten.

Thema 'Meedoen'
9%

Top!
Goed

14%

8%

Matig
Slecht

25%
44%

Cliënten die een minder goede ervaring
Geen
hebben met dit thema geven aan dat ze
antwoord
geen contact hebben met mensen uit de
buurt, niet bekend zijn in de buurt of dat het
participeren moeizaam verloopt. Wensen bij dit thema richten zich dan ook op het meer
meedoen in de buurt en het vinden van een maatje of vrijwilligerswerk zodat ze zich
nuttig voelen.
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Thema ‘Hulp’
Bijna 75% van de cliënten geeft aan dat de
ervaring ‘Top!’ of ‘Goed’ is bij het thema hulp.
Ze vertellen hierbij dat ze tevreden zijn met de
hulp die ze krijgen, dat ze de begeleiding
betrouwbaar vinden, dat ze zich gehoord
voelen en bij begeleiding terecht kunnen.

Thema 'Hulp'
Top!
Goed

5%3%

14%

18%

Matig

Cliënten die minder tevreden zijn over dit
Slecht
thema geven hierbij aan dat ze vinden dat ze
door verschillende instanties geholpen worden
60%
Geen
en deze instanties niet altijd goed
antwoord
samenwerken. Daarnaast laat de
communicatie af en toe te wensen over en
vinden cliënten het vervelend als ze in korte tijd meerdere persoonlijk begeleiders
hebben. Daarnaast zouden cliënten het prettig
vinden als er eenduidigheid komt.
‘Over het algemeen ben ik tevreden over de hulp die ik krijg. Begeleiding is
betrouwbaar naar mij toe. Ze zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Ik vind
het jammer dat de laatste tijd veel personeelsleden weg zijn gegaan.’
Wensen op het gebied van het thema ‘Hulp’ zijn dat cliënten een vast team op locatie
willen hebben of meer 1-op-1 tijd met de begeleiding. Daarnaast wordt door cliënten
aangegeven dat er veel jonge medewerkers zijn. Ze zouden graag zien dat er wat
‘oudere’ begeleiding komt.
Thema ‘Huis’
60% Van de cliënten geeft als score ‘Top!’ of
‘Goed’. Dit zijn cliënten binnen woonfase 1, 2
en 3. De cliënten binnen woonfase 1 geven
aan dat ze tevreden zijn met het huis en de
ligging ervan. Sommigen houden van rust,
anderen wonen liever dichter bij het centrum.
Als aandachtspunt voor de woningen binnen
woonfase 1 wordt gegeven dat het soms
rommelig is of mag er extra aandacht voor de
hygiëne zijn. Daarnaast vinden sommigen
cliënten de kamers aan de kleine kant en zijn
de kamers soms gehorig. Een wens van veel
cliënten is om door te stromen naar woonfase
2, maar de financiën zijn hierbij vaak een
belemmerende factor.

Thema 'Huis'
Top!

8%

4%

12%

Goed
Matig
Slecht

28%
48%

Geen antwoord

De cliënten binnen woonfase 2 huren een kamer / appartement van Care+ en geven
aan hier tevreden over te zijn. Er zijn ook huizen waar 3 à 4 cliënten gezamenlijk in
woonfase 2 wonen en ze zijn trots dat ze op deze manier zelfstandiger kunnen wonen. Dit
is mogelijk omdat de begeleiding wel 24u per dag bereikbaar is. Het huishouden doen is
voor sommige cliënten nog lastig en hier krijgen ze ondersteuning bij. Een wens van veel
cliënten binnen woonfase 2 is om door te stromen naar een eigen appartement.
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De cliënten in woonfase 3 zijn over het algemeen ook tevreden met hun eigen
appartement. De wensen bij deze groep cliënten richten zich met name op het prettiger
maken van de leefomgeving. Zo willen sommigen nog verhuizen naar een andere
gemeente en een groter appartement, anderen willen nieuwe meubels kopen. Het
verbeteren van de financiële situatie is hierbij vaak het doel waar cliënten nog aan
werken.
Thema ‘Doen’
Cliënten met een positieve ervaring vertellen
dat ze tevreden zijn met hun daginvulling. Ze
werken, hebben vrijwilligerswerk, gaan naar
school of gaan naar de dagbesteding van
Care+. In hun vrije tijd wandelen cliënten graag
naar het dorp, werken in de tuin, kijken tv of
doen andere leuke dingen. Een wens van
cliënten die naar de dagbesteding gaan is om
vrijwilligerswerk te gaan doen omdat ze iets
willen betekenen voor anderen. Daarnaast
willen sommige cliënten een hobby vinden om
hun vrije tijd mee te vullen.

Thema 'Doen'
Top!

8% 1% 12%

Goed
Matig

31%

Slecht
48%
Geen
antwoord

Cliënten met een minder positieve ervaring bij dit thema vertellen dat ze niet tevreden
zijn met hun daginvulling of zich vervelen in hun vrije tijd. Dagbesteding is niet helemaal
passend en ze willen naar iets anders op zoek. Bij sommigen is dit nog lastig vanwege
hun instabiele gemoedstoestand, anderen weten niet goed wat ze anders willen doen.
Een wens van cliënten is om een opleiding te doen, vrijwilligerswerk te vinden, een leuke
hobby te hebben of meer contact hebben met andere mensen.
Thema ‘Kiezen
67% Van de cliënten geeft als ervaringsscore
‘Top!’ of ‘Goed’ bij dit thema. Ze vertellen
hierbij dat ze vinden dat ze zelf keuzes mogen
en kunnen maken. Wanneer ze twijfelen kunnen
ze terecht bij de begeleiding om te overleggen.
Sommige cliënten vinden het wel moeilijk om
keuzes te maken of maken keuzes op basis van
meningen van anderen. Een deel van de
cliënten geeft aan dat ze willen leren om soms
eerst beter na te denken voordat ze een keuze
maken. Impulsieve beslissingen worden nogal
eens gemaakt en hier hebben ze achteraf spijt
van.

Thema 'Kiezen'
Top!

8%

5% 9%

Goed
Matig

20%

Slecht
58%
Geen
antwoord

Cliënten die niet zo tevreden zijn over dit thema geven aan dat ze het vaak heel lastig
vinden om keuzes te maken. Ze zijn onzeker en bang om de verkeerde keuze te maken.
Daarnaast geven ook sommige cliënten aan dat ze het gevoel hebben dat ze te weinig
keuzevrijheid hebben omdat ze alles moeten overleggen met hun mentor of
bewindvoerder. Wensen bij dit thema richten zich dan ook vooral op het zelfstandig
keuzes mogen en leren maken.
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Thema ‘Veilig voelen’
71% Van de cliënten geeft aan dat de ervaring
‘Top!’ of ‘Goed’ is als het gaat over dit thema.
Ze vertellen hierbij dat ze zich veilig voelen in
het huis en de omgeving waar ze wonen.
Tevens voelen cliënten zich veilig bij de
begeleiders en op hun werk, vrijwilligerswerk of
dagbesteding.

Thema 'Veilig
voelen'
Top!

5%

1%
23%

Goed
23%
Matig

Slecht
Cliënten die een minder goede ervaring
hebben bij het thema ‘Veilig voelen’ vertellen
Geen
48%
hierbij dat dit komt omdat ze zich in de buurt
antwoord
niet veilig voelen. Dit kan komen omdat ze het
eng vinden om alleen over straat te lopen of
omdat ze bang zijn dat ze oude bekenden tegen het lijf lopen. Daarnaast geeft een
groot deel van de cliënten aan dat ze zich niet veilig voelen door psychische of
lichamelijke problematiek, ze ervaren bijvoorbeeld veel angsten door een stoornis.
Sommige cliënten voelen zich soms niet veilig in huis, bijvoorbeeld als een medebewoner
agressief gereageerd heeft.

Cliënten die wensen hebben op dit gebied geven met name aan dat ze graag willen
dat ze hun angsten overwinnen zodat ze weer rustig over straat kunnen. Daarnaast
zouden sommigen graag verhuizen naar een andere wijk.
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5. Betrokken en vakbekwame
medewerkers
Bouwsteen 3; zelfreflectie in teams
Medewerkers maken de zorg! Wij geloven dat zij de professionals zijn en passie voor hun
vak hebben. Daarom vindt Care+ het belangrijk dat de medewerkers hun eigen kennis
en talenten op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. We hebben in 2019 dan ook flink
geïnvesteerd in de GGZ Ecademy zoals reeds benoemd op pagina 8. Het doel van deze
investering is dat medewerkers de cliënten nog beter kunnen begeleiden in hun
ontwikkeling.
Tegelijkertijd staan we voor de uitdaging om in deze tijd van arbeidsmarktkrapte de
geschikte mensen te vinden én te behouden. Door het tekort aan medewerkers hebben
huidige medewerkers veel wisselende diensten gehad en extra diensten moeten
draaien. Dit heeft een groot beroep gedaan op de medewerkers waardoor sommigen
ervoor gekozen hebben om elders aan de slag te gaan. Eigen regie en
verantwoordelijkheid, goede balans tussen werk en privé en voldoende
ontwikkelingsmogelijkheden krijgen in 2020 dan ook extra aandacht.

Wat vertellen medewerkers
Eind 2019 is er een MTO afgenomen onder de medewerkers. Om een zo objectief
mogelijk beeld te verkrijgen hebben we hiervoor hetzelfde format gehanteerd als twee
jaar geleden. 37 Medewerkers hebben deelgenomen aan het CTO (respons van 51%).

Percentuele verdeling naar leeftijd
tussen 20 en 30
25%

19%

tussen 30 en 40
tussen 40 en 50

17%

39%

leeftijd 50+

Opvallend hierbij is dat de grootste groep medewerkers valt in de categorie tussen 20 en
30 jaar en dat deze groep medewerkers slechts een respons heeft van 19% van het
totaal aantal ingevulde lijsten.
Als we de cijfers vergelijken met het CTO van 2016, vallen de cijfers van 2016 gemiddeld
iets hoger uit. Destijds hebben 16 medewerkers het CTO ingevuld. In 2016 zag de
organisatie er nog heel anders en kleiner uit en dat kan verklaren waarom de cijfers wat
hoger lagen.
Gemiddeld wordt Care+ met een 7,4 gewaardeerd door de medewerkers.
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Aandachtspunten uit het MTO 2019 die herhaaldelijk terugkeren zijn; rust in de
organisatie brengen, betrokken sfeer van de medewerkers weer terugkrijgen, aandacht
voor de roosters. Daarnaast zijn ook ‘transparantie’ en ‘communicatie’ begrippen die
eruit springen.
De uitkomsten van het MTO zijn besproken in de Raad van Toezicht en zijn ook
teruggekoppeld aan de medewerkers. In 2020 zal er extra aandacht zijn voor de punten
die benoemd zijn door de medewerkers.
Over twee jaar zal er opnieuw een MTO afgenomen worden. We bekijken dan opnieuw
welk format het best passend is.

Teamreflecties
Huidige situatie
Op dit moment zijn de medewerkers in de zorg ingedeeld in acht teams (zes teams
binnen het ‘Beschermd Wonen’ een ambulant team en een team dagbesteding). Deze
teams hebben maandelijks een teamoverleg waarbij onder andere alle cliënten
zorginhoudelijk besproken worden. De overleggen nemen maandelijks 2,5 á 3 uur in
beslag. We ervaren dit als arbeidsintensief en niet altijd even efficiënt. Een keer per
kwartaal vindt er binnen de teams een intervisiebijeenkomst plaats. Elk team richt deze
bijeenkomst naar eigen inzicht in.
Wat hebben we gedaan
Buiten de ontwikkelingen die hiervoor al zijn benoemd is er geïnvesteerd in het werven
en inwerken van nieuwe medewerkers. Daarnaast is er met name aandacht geweest
voor operationele taken; meer planmatig werken, budgetten bepalen per locatie en het
opnieuw inrichten van de roosters.
Op teamniveau hebben er intervisiebijeenkomsten plaatsgevonden met als doel de
rollen en kwaliteiten binnen het team helder te krijgen, om verbinding te zoeken en een
veilige sfeer binnen het team te creëren. Tevens is er aandacht geweest voor de
verschillende begeleidingsstijlen en hebben de medewerkers een RET-training gevolgd.
Focus 2020
We gaan teams samenvoegen. Zo gaan we van zes naar twee teams binnen het
Beschermd Wonen. Elke maand vindt er een teamoverleg plaats van één á anderhalf
uur waarin met name de kwaliteit van zorg, nieuwe ontwikkelingen en samenwerking
binnen het team centraal staan. Maandelijks zit de teamleider samen met elke
medewerker om onder andere de individuele ontwikkeling, samenwerking in het team
en de kwaliteitsaangelegenheden te bespreken. De persoonlijke ontwikkeling van de
medewerker staat hierbij centraal. Ook de cliëntinhoudelijke zaken worden tijdens dit
overleg besproken. Hoe gaat het met de persoonlijke begeleiding? Loopt de
medewerker ergens tegenaan?
Teamleiders nemen een coachende rol aan ten opzichte van de medewerker.
Medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheid voor het uitzetten van de lijnen. Het
doorvoeren van deze verandering in verantwoordelijkheid heeft even tijd nodig, maar
hiermee beogen we de kwaliteit van zorg te vergroten omdat medewerkers meer in hun
eigen kracht gezet worden en meer plezier krijgen in hun werk.
Voor de teamleiders is het een andere manier van leidinggeven. Om de teamleiders
meer handvaten te geven in het begeleiden van de teams, gaan de leidinggevenden
binnen Care+ deelnemen aan een pilot FIT (Functioneren in teamverband). FIT is een
methodiek die bestaat uit zes stappen, waarin groei en ontwikkeling centraal staan. FIT
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geeft houvast om eigenaarschap, verantwoordelijkheid, creativiteit en daadkracht in
het team te ontwikkelen. En om uiteindelijk het houden van ontwikkelgesprekken
volledig in het team te beleggen. FIT versterkt het onderlinge vertrouwen, de
groepscohesie en de teamspirit. Het verhoogt energie en werkplezier, doordat
teamleden zich verbonden voelen en bewust zijn hoe ze als team bijdragen aan het
groter geheel, aan de organisatie.
Daarnaast gaan we kijken naar de invulling van de intervisie; is dit nog nodig wanneer
we de FIT methode gaan implementeren? Zo ja; hoe gaan we intervisie vormgeven
binnen de gehele organisatie?
Tot slot gaan we werken met budgetten en taakstellingen per locatie. De teamleiders
krijgen hier de regie over en zijn verantwoordelijk voor het besteden van de budgetten
en het behalen van de taakstellingen gedurende het jaar.
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6. Conclusie en Kwaliteitsagenda 2020
Care+ kijkt tevreden terug op 2019. Het was een jaar met veel positieve veranderingen.
Verandering brengt ook altijd wat weerstand met zich mee, maar medewerkers geven
aan vertrouwen te hebben in de toekomst. In 2020 zijn de belangrijkste pijlers dan ook;
kwaliteit, persoonlijke aandacht en vernieuwing. We werken aan de volgende doelen:
•

Het verder neerzetten van een duidelijke structuur en een heldere visie;

We werken aan de organisatiestructuur en verantwoordelijkheden per functie.
Daarnaast gaan we samen bepalen waar we voor staan en wat we belangrijk vinden in
het begeleiden van cliënten. Met het scheppen van duidelijkheid en kaders worden ook
de verwachtingen helder en weet eenieder wat we uitdragen.
•

Samenwerking in de wijk en met lokale ondernemers intensiveren.

In 2020 zal de blik van Care+ meer extern gericht zijn. Welke voorzieningen zijn er al in de
wijk? Hoe kunnen we de samenwerking met lokale ondernemers op gang krijgen?
•

Slimme Initiatieven zoeken voor het voor slimmer inrichten van de zorg.

Dit kan door middel van samenwerking met collega-zorgaanbieders maar ook door het
inzetten van technische middelen.
•

De cliënten worden meer in hun kracht gezet doordat de begeleiding minder
zaken gaat overnemen. De eigen regie van de cliënten wordt vergroot;

We nemen onbewust nog zaken van cliënten. In 2020 creëren we bewustzijn voor nog
meer eigen regie van de cliënt. Onderdeel hiervan is het sociale netwerk van de cliënt.
Hier is al aandacht voor, maar dit is nog geen vanzelfsprekend onderdeel van de
begeleiding. Door bewustzijn te creëren wordt de eigen regie van cliënten vergroot.
•

Het vinden van beter passende woonlocaties en hierbij aandacht schenken aan
de gehele leefomgeving van de cliënt;

We gaan in 2020 op zoek naar beter passende locaties voor onze cliënten en hebben
hierbij aandacht voor de hele leefomgeving van de cliënt.
•

Medewerkers zijn de professionals en zullen als team meer verantwoordelijkheden
krijgen om de beste kwaliteit te kunnen leveren;

Teamleiders krijgen een meer coachende rol ten opzichte van de medewerkers. De
teamleiders gaan minder zaken overnemen en de medewerkers worden in hun eigen
kracht gezet. Daarnaast krijgen ook de teams meer verantwoordelijkheid door
bijvoorbeeld het beheren van het budget dat per locatie beschikbaar wordt gesteld. Dit
alles omdat de medewerkers het beste kunnen inschatten wat een cliënt nodig heeft,
hierin willen we de medewerker ook faciliteren. Daarnaast onderzoeken we de
mogelijkheid voor zelfroosteren door de teams.
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7. 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. 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.

Reflectie met de ondernemingsraad en cliëntenraad
Ondernemingsraad
Op dinsdag 17 maart is het kwaliteitsrapport besproken met de OR.
De algemene bevinding van de OR is dat het een makkelijk te lezen rapport is. Er komt
duidelijk naar voren wat er in 2019 gedaan is en waar de focus op ligt in 2020.
De OR hoopt dat 2020 een vruchtbaar jaar gaat worden met meer rustmomenten en
ontwikkelingsmogelijkheden en dat alle personeelsleden in hun eigen kracht gezet
worden. De OR heeft veel vertrouwen in de voorgenomen ontwikkelingen die in 2020
gaan plaats vinden.
De OR had enkele opmerkingen over het rapport;
- Aandacht voor groeimogelijkheden en salaris van medewerkers zijn belangrijk in
deze tijd van arbeidsmarktkrapte;
- Een daling van het aantal MIC meldingen kan tevens komen door de overgang
naar een nieuw ECD. Het is belangrijk dat er voldoende aandacht blijft voor het
juist registreren van incidenten.
- In 2020 gaan we werken met maandelijkse 1 op 1 gesprekken met de teamleider.
Dit is een andere werkwijze dan in 2019. Belangrijk om te blijven volgen of
medewerkers dit prettig vinden of toch meer behoefte hebben aan overleg in
teamverband om onder andere de casuïstiek te bespreken.
Cliëntenraad
Op dinsdag 26 mei is het kwaliteitsrapport gepresenteerd aan de cliëntenraad. De
cliëntenraad vond het fijn dat het kwaliteitsrapport op deze manier gedeeld werd en
kon zich vinden in de punten die omschreven zijn.
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Externe visitatie
De visitatiecommissie was samengesteld, het bezoek was voorbereid en op maandag 23
maart 2020 zou de visitatie plaatsvinden. Vanwege de coronamaatregelen is dit helaas
uitgesteld tot na de zomer.
Wanneer de externe visitatie heeft plaatsgevonden, zal de terugkoppeling hiervan nog
opgenomen worden in dit kwaliteitsrapport.
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