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1. Voorwoord 
 

In 2017 is het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg ingevoerd voor zorgaanbieders 

die Wlz-zorg (Wet langdurige zorg) leveren. Belangrijke uitgangspunten van de Wlz zijn dat de 

zorg en begeleiding zoveel mogelijk zijn afgestemd op de individuele behoeften van de cliënt, 

dat de kwaliteit van de zorg in belangrijke mate afhangt van de betrokkenheid en 

deskundigheid van de medewerkers en dat het bestuur verantwoording aflegt over de kwaliteit 

van de zorg en stuurt op een continu verbeterproces. 

 

Dat sluit goed aan bij de zorgvisie van DeSeizoenen die gebaseerd is op de aandacht voor de 

ontwikkeling van iedere cliënt en de verbinding tussen iedereen die op een of andere manier 

deel uitmaakt onze woon- en werkgemeenschappen. Vanuit onze ontwikkelingsvisie waren wij 

dan ook direct enthousiast over het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg dat naast 

het verantwoorden van goede zorg ook vooral gericht is op het leren en verbeteren van de 

zorg. Dit komt met name tot uitdrukking in Pijler 3, de Teamreflectie. 

 

Uit betrokkenheid en interesse was ik als algemeen directeur op alle locaties aanwezig bij één 

of meerdere Teamreflecties. Ik was onder de indruk van de betrokken en open houding 

waarmee medewerkers kwaliteiten, maar ook leer- en verbeterpunten in de zorgverlening van 

het team met elkaar bespraken. Vaak leidde dit al direct tot een aantal afspraken om de 

kwaliteit van de zorg en onderlinge afstemming en communicatie te verbeteren.  

 

Met dit Kwaliteitsrapport willen wij inzicht geven op welke wijze wij leren en verbeteren. Naar 

aanleiding van onder andere de teamreflecties, incidentenanalyses, cliëntervaringsonderzoeken 

en klachten worden de belangrijkste verbeterpunten op organisatieniveau beschreven. Minstens 

zo belangrijk is echter de houding en de wijze waarop medewerkers steeds weer in de 

dagelijkse praktijk individueel en gezamenlijk reflecteren op hun handelen en naar aanleiding 

hiervan proberen beter aan te sluiten bij de cliënt en zijn of haar ontwikkeling.    

 

Dit is het eerste jaar dat er een Kwaliteitsrapport in deze vorm wordt opgesteld. In gesprek 

met betrokkenen (Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Raad van Commissarissen, Zorgkantoren, 

Zorginstituut Nederland) zullen wij ook reflecteren op gewenste verbeteringen voor volgend 

jaar. 

 

 

 

Merlijn Trouw, mede namens Peter Lensselink 

 

Directie DeSeizoenen 



2. Inleiding 
 

Kwaliteitskader 

De sector gehandicaptenzorg heeft al enige jaren een kwaliteitskader dat in het brede 

werkveld is ontwikkeld. Het uitgangspunt van het kwaliteitskader is een gedeelde visie op 

de vraag wat goede zorg is voor mensen met langdurige beperkingen. Sinds 2017 is de 

werkwijze aangepast zodat er een meer stimulerende werking van uit gaat voor 

medewerkers en leiding van organisaties om hen te helpen werken aan voortdurende 

kwaliteitsverbetering. Het Kwaliteitskader bestaat uit drie bouwstenen: 

- Bouwsteen 1: zorgproces rond de individuele cliënt 

- Bouwsteen 2: onderzoek naar cliëntervaringen 

- Bouwsteen 3: zelfreflectie in teams 

 

Formeel is de scope van het Kwaliteitskader de Wlz-zorg. DeSeizoenen heeft deze scope 

verbreed naar alle cliënten, ongeacht financieringsvorm en hun wettelijk kader. Alle 

cliënten zijn meegenomen in de uitwerking van de bouwstenen. 

 

Doelstelling kwaliteitsrapport 

Dit kwaliteitsrapport geeft informatie over bovengenoemde bouwstenen waarin een 

aantal landelijk vastgelegde thema’s is verwerkt: 

- Invulling van persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

- Alertheid op gezondheidsrisico’s en veiligheid 

- Bijdrage van de zorg aan de kwaliteit van bestaan (op basis van cliëntenervaringen) 

- Toerusting van de medewerkers in relatie tot de zorgvragen van cliënten 

 

Het Kwaliteitsrapport biedt overzicht en komt tot beredeneerde keuzes over de 

verbeteringen die nodig zijn. 

 

Dit kwaliteitsrapport is besproken met de externe visitatiecommissie. Deze ‘blik van 

buitenaf’ heeft als doel om vanuit een kritische en opbouwende reflectie het leer- en 

ontwikkelvermogen van de organisatie te bevorderen. De externe visitatie heeft op 18 

april 2018 plaatsgevonden. De Externe visitatiecommissie bestond uit: 

- dhr. R. Bakker (bestuurder Raphaelstichting), 

- mevr. Boesten (kwaliteitscoördinator Raphaelstichting) 

- mevr. Hooijman (bestuurder Lievegoed) 

- mevr. L. van Mourik Broekman (kwaliteitscoördinator Lievegoed) 

- dhr. W. Buntinx (directeur Buntinx Training & Consultancy) 

- mevr. D. Kloosterman (medewerker KansPlus) 

- mevr. A. van der Sterren (directie Van der Sterren Hotels). 

Vertegenwoordigers van de Centrale Cliëntenraad en Ondernemingsraad waren tijdens de 

bespreking met de Externe Visitatiecommissie aanwezig. De reactie van de Externe 

Visitatiecommissie is bijgevoegd. 

 

Kwaliteitsrapport in relatie tot de beleidscyclus 

Dit kwaliteitsrapport maakt integraal onderdeel uit van de beleidscyclus van 

DeSeizoenen. Vanuit dit perspectief wordt er een relatie gelegd met de ambities zoals 

beschreven in het Ondernemingsplan 2017 van DeSeizoenen. Het Kwaliteitsrapport geeft 

aanknopingspunten voor nieuwe ondernemings- en verbeterplannen voor DeSeizoenen 

en haar locaties. Het Kwaliteitsrapport is besproken met de Centrale Cliëntenraad, 

Ondernemingsraad en Raad van Commissarissen. Dit heeft plaatsgevonden na de 

Externe visitatie. De reflecties van deze organen zijn opgenomen in dit rapport. 

 

Het Kwaliteitsrapport wordt verspreid onder de Lokale Cliëntenraden en de 

Ondernemingsraad. Er komt een publieksversie voor de cliënten en medewerkers. 

Een samenvatting van het Kwaliteitsrapport wordt opgenomen in het Jaarverslag 2017 

van DeSeizoenen.  



3. DeSeizoenen 
 

Missie en visie 

DeSeizoenen is een zorgorganisatie die bestaat uit verschillende woon- en 

werkgemeenschappen voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige 

handicap en/of gedragsproblematiek in Oost- en Zuidoost-Nederland. Wat de locaties 

bindt is de antroposofische identiteit. Iedere locatie heeft haar eigen 

ontstaansgeschiedenis, karakter, omvang en cliëntensamenstelling. 

 

De gemeenschappelijke missie van de locaties van DeSeizoenen is als volgt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kernwaarden en antroposofische identiteit 

- Gelijkwaardigheid:  het besef dat ieder mens, medewerker of cliënt, in de kern 

     gelijkwaardig is aan de ander en dat ieder mens talenten 

     met zich meebrengt en ontwikkeluitdagingen kent. 

- Dienstbaarheid:    elkaar helpen bij de unieke ontwikkelweg van de ander. 

- Tegenwoordigheid van geest: doen wat nodig is; situationeel handelen vanuit inlevend 

     waarnemen en een levendig denken. 

 

De zorgvisie van DeSeizoenen komt voort uit de antroposofische grondslag en is gestoeld op 

drie uitgangspunten: het antroposofische mensbeeld, de ontwikkeling die iedere mens 

doormaakt en de geestelijke wereld als realiteit. 

 

Het antroposofische mensbeeld geeft een verdieping en verbreding in de wijze waarop wij onze 

cliënten waarnemen en hen ondersteunen en begeleiden. Onze cliënten ervaren problemen op 

het gebied van het lichamelijke en het psychische leven, maar hun persoonlijkheidskern (geest 

of Ik) is niet ziek; integendeel deze is heel en als wezenskern aanwezig. Bij DeSeizoenen 

richten wij ons op deze ongeschonden wezenskern en houden wij rekening met de beperking 

van onze cliënten. 

 

Ondanks de verstandelijke of fysieke beperkingen werken we vanuit de mogelijkheden en 

talenten van elk mens. Ieder (volwassen) mens maakt immers een ontwikkeling door. In deze 

ontwikkeling kan een verstoring optreden. Daarom spreken wij ook liever van een verstoring of 

uit balans raken van de ontwikkeling dan van een verstandelijke beperking. We ondersteunen 

elke cliënt in zijn of haar ontwikkeling, ook al is die cliënt nog zo beperkt. De medewerkers en 

de gemeenschap, die elk ook weer in ontwikkeling zijn, zijn hierbij van cruciaal belang. 

 

De realiteit van de geestelijke wereld betekent dat alles wat plaatsvindt in de waarneembare 

fysieke wereld, direct in relatie staat tot de geestelijke wereld. De ontwikkeling van het individu 

strekt zich dan ook uit tot in de geestelijke wereld – het spirituele ‘is er echt’. Bij DeSeizoenen 

DeSeizoenen bestaat uit woon- en werkgemeenschappen voor volwassenen 

met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking en/of 

gedragsproblematiek.  

 

In onze woon- en werkgemeenschappen ondersteunen wij het samen-wonen, 

samen-werken en samen-leven. Op basis van onze antroposofische mensvisie 

willen wij sociale verbanden scheppen die het welzijn en de ontwikkeling van 

cliënten en medewerkers bevorderen. Hiertoe behoren medecliënten, 

medewerkers, familie en vrienden, maatschappelijke omgeving en 

vrijwilligers. Wij geloven dat elk mens unieke mogelijkheden en talenten 

heeft, ondanks een verstandelijke of fysieke beperking.  

 

De waarden gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en tegenwoordigheid van geest 

dragen wij uit in onze begeleiding en ondersteuning. 

 
 



wordt hier nadrukkelijk bij stilgestaan, in het dagelijks wonen en werken, maar vooral ook in 

culturele evenementen en vrijetijdsbesteding. 

 

Vanuit bovenstaande opvattingen onderscheiden wij ons ten opzichte van andere 

zorgaanbieders wezenlijk in de manier waarop wij werken. Tegelijkertijd voldoet DeSeizoenen 

aan alle wet- en regelgeving en maatschappelijke eisen die gelden ten aanzien van de 

gehandicaptenzorg. Zo is het (medisch) behandelbeleid een aanvulling op en verrijking van de 

reguliere medische zorg; antroposofische beroepsbeoefenaren (gedragskundigen, artsen en 

therapeuten) zijn regulier én aanvullend opgeleid. 

 

Ambitie en onderscheidend vermogen 

Wij willen ons onderscheiden door:  

- Cliënten een betekenisvol, sociaal en geestelijk rijk (werk)leven te bieden waarin 

ontwikkeling, ontplooiing en zingeving in heterogeen samengestelde woon-/werk en 

leefgemeenschappen centraal staan. 

- Aandacht te hebben voor de individualiteit en persoonlijke ontwikkeling van de cliënt.  

- Gezondmakende en herkenbare dag-, week- en jaarritmes te hanteren. 

- Zinvol werk te bieden dat voor elke cliënt tot voldoening en ontwikkeling leidt en 

betekenis heeft voor anderen.  

- Antroposofische en reguliere begeleidings- en behandelmethodieken in te zetten die 

persoonlijke ontwikkeling en identiteitsvorming van de cliënt bevorderen en een 

beroep doen op professionele én persoonlijke inzet van de medewerker; professionele 

intuïtie en persoonlijke betrokkenheid. 

- Naast passende reguliere behandelwijzen ondersteunende antroposofische therapieën 

en medicatie te bieden. 

- Mooie, groene en beschutte leefomgevingen met kleinschalige, overzichtelijke en 

prettige gebouwen (‘healing environment’). 

- Medewerkers uitdagend en zinvol werk te bieden waarin zij zich beroepsmatig én 

persoonlijk ontwikkelen (o.a. scholing in de antroposofische zorgvisie) en er ruimte is 

voor persoonlijke initiatieven, eigenaarschap en ondernemerschap.  

- Verwanten, cliëntvertegenwoordigers en vrijwilligers nadrukkelijk deel te laten 

uitmaken van onze woon- en werkgemeenschappen. 

- Van betekenis te zijn voor de regionale omgeving door het produceren en afzetten 

van eerlijke en duurzame producten en een aanbod aan cultureel hoogwaardige 

activiteiten (jaarfeesten, markten, toneel- en muziekvoorstellingen, etc.). 

We willen een vooruitstrevende gehandicaptenzorgorganisatie zijn waar tevreden cliënten 

wonen en/of werken, en waar trotse, competente en bevlogen medewerkers werken.  

 

De ambitie van DeSeizoenen voor de komende jaren is: 

1. Behoud van de basis van de sociaal-therapeutische woon- en werkgemeenschappen: 

intramurale zorg in een helende omgeving (daar waar we goed in zijn). 

2. Uitbouw van de werkgebieden door stimuleren van ondernemerschap en het 

aantrekken van nieuwe doelgroepen (benutten van mogelijkheden). 



 

4. Doelstellingen en ambities (plan)  
 

Afgeleid van de richting en de zes speerpunten van het Meerjarenbeleidsplan, had 

DeSeizoenen voor 2017 onderstaande ambities opgesteld. De locatieplannen geven op 

een concrete en voor hen passende wijze invulling aan deze doelstellingen. Op het niveau 

van DeSeizoenen richten wij ons vooral op: 

1. het verder borgen en ontwikkelen van de kwaliteit van de zorg vanuit onze 

gezamenlijke antroposofische identiteit; 

2. bedrijfsvoeringsthema’s die gezamenlijk effectiever en efficiënter georganiseerd 

kunnen worden dan dat de locaties dat afzonderlijk kunnen; en 

3. interne verbinding, gemeenschappelijke profilering en maatschappelijke inbedding. 

 

Speerpunten Meerjarenbeleidsplan Samen leven - Individueel bloeien. Op weg naar 

2020: 

1. Kwaliteit van zorg; behoud van de gemeenschap en aansluiten bij het individu; 

2. Verbinding en partnerschap met familie en verwanten versterken; 

3. De antroposofische identiteit verder versterken, vernieuwen en expliciteren; 

4. Missiegericht organiseren;  

5. Het uitbouwen van (ondernemende) werkgebieden; en 

6. Maatschappelijke inbedding: het versterken van de zichtbaarheid in de maatschappelijke 

omgeving als innovatieve en eigenzinnige zorgondernemer. 

 

Voor 2017 waren de hoofdprioriteiten op organisatieniveau: 

 Het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorg door een omvangrijk 

renovatieprogramma voor de komende jaren te starten voor verouderde gebouwen 

(met name de grote en oudere locaties). 

 Het versterken van de samenwerking en verbinding met cliëntvertegenwoordigers op 

huis- en werkgebiedniveau. 

 Het bevorderen van de initiatiefkracht en het zelforganiserend vermogen van teams 

en medewerkers door het vergroten van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, 

binnen heldere organisatie- en financiële kaders. 

 Verankering van de antroposofische cultuur/identiteit, onder andere door 

introductiecursussen en een ontwikkeltraject voor leidinggevenden en 

orthopedagogen. 

 

De concrete verbeterplannen met betrekking tot de kwaliteit van de zorg zijn, na 

advisering door de Lokale Cliëntenraden, per locatie in de Ondernemingsplannen per 

locatie opgenomen. Hierin werden ook de afgesproken Verbeterplannen met de 

Zorgkantoren opgenomen.  



5. Uitvoering en evaluatie (do & check) 
 

De uitvoering en evaluatie van de kwaliteit van zorg en de ambities en actiepunten uit 

2017 worden in deze paragraaf beschreven. We volgen hierbij de bouwstenen van het 

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, aangevuld met een aantal overige zaken die primair 

de kwaliteit en veiligheid van de zorg betreffen. 

 

1. Zorgproces rond de individuele cliënt (bouwsteen 1 Kwaliteitskader) 

Ondersteuningsplancyclus 

Iedere cliënt heeft een ondersteuningsplanverantwoordelijke toegewezen die voor de 

cliënt, zijn (wettelijke) vertegenwoordiger en andere betrokkenen het eerste 

aanspreekpunt is als het gaat over de uitvoering van de afspraken m.b.t. de zorg- en 

dienstverlening. De ondersteuningsplanverantwoordelijke stelt samen met de cliënt (of 

diens wettelijke vertegenwoordiger) het ondersteuningsplan op, op basis van de behoefte 

en ontwikkelvragen van de cliënt. De orthopedagoog is bij iedere (Wlz) cliënt betrokken 

om vanuit gedragskundig perspectief de begeleidingsstijl te formuleren en de begeleiding 

te ondersteunen om dit op passende wijze in te vullen. De 

ondersteuningsplanverantwoordelijke en orthopedagogen werken nauw samen, 

bespreken de voortgang van de ontwikkeldoelen, cliëntrisico’s en bereiden de evaluaties 

voor. De ondersteuningsplanverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de continuïteit 

van de begeleidingsafspraken en heeft hierover overleg met collega’s van het woonhuis 

en werkgebied. De ondersteuningsplanverantwoordelijke is de coördinator van het proces 

en verbinder van alle betrokkenen rondom de cliënt en behartigt binnen DeSeizoenen de 

‘stem’ van de cliënt.  

De ondersteuningsplanverantwoordelijke zorgt voor tijdige evaluaties en bijstellingen van 

doelen en uitvoeringsafspraken in het ondersteuningsplan. 

 

In 2017 zijn jaargesprekken met cliënten en/of hun vertegenwoordigers gevoerd en op 

basis hiervan beschikken zij over een actueel (niet ouder dan één jaar) 

ondersteuningsplan. Per locatie is het percentage uitgevoerde jaargesprekken: 

- Bronlaak:  88% 

- Corisberg:  100% 

- Elivagar:  100% 

- Gennep:  100% 

- Overkempe: 93% 

- Verdandi:  100% 

 

Vanwege de wijze van monitoring op de diverse locaties is de informatie over de 

uitvoering van de halfjaarlijkse evaluaties niet betrouwbaar. 

 

Een belangrijk algemeen verbeterpunt op vrijwel alle locaties is het concreet en efficiënt 

zorgdragen voor adequate overdrachtsregistraties en het rapporteren op persoonlijke 

doelen van de cliënt (methodisch werken). Dit wees onder andere een materiële controle 

van zorgkantoor CZ uit. Voor veel cliënten wordt er wel gerapporteerd op 

gedragsvraagstukken, maar kan de ontwikkeling ten opzichte van met name werkdoelen 

nog beter geregistreerd worden. De invoering van een nieuw elektronisch cliëntendossier 

moet hier in 2018 verbetering in brengen. Dit geldt ook voor het beter vastleggen en 

monitoren van individuele cliëntrisico’s; risico’s voor de cliënt zelf (bijvoorbeeld 

verkeersveiligheid), maar ook voor medecliënten (bijvoorbeeld onrustgedrag) en 

medewerkers (bijvoorbeeld agressie). 

 

Hierbij wil DeSeizoenen er voor blijven waken dat registreren een middel moet zijn om 

de daadwerkelijke zorg aan de cliënt te waarborgen en te verbeteren en geen doel in 

zichzelf mag worden. De administratielast voor begeleiders dient zo beperkt mogelijk te 

blijven en dienend te zijn aan de concrete ontmoeting tussen medewerker en cliënt.    

 



Elektronisch cliëntendossier 

DeSeizoenen heeft in 2017 besloten afscheid te nemen van PlanCare dossier en PlanCare 

2 en over te stappen naar het elektronisch cliëntendossier (ECD) van Nedap Healthcare 

nl. ONS. In het najaar is gestart met het implementatietraject welke bestaat uit 3 fases. 

Fase 1: inrichten en implementeren van de zorgadministratie zodat per 1 januari 2018 de 

cliëntadministratie, declaratie en facturatie vanuit ONS wordt gefaciliteerd. Fase 2: 

inrichten van het zorgdossier waarmee eind 2017 is gestart. Implementatie hiervan loopt 

in 2018. Fase 3: september 2018 tot eind 2018; inrichting en implementatie CarenZorgt. 

Cliënt(vertegenwoordigers) kunnen via CarenZorgt toegang krijgen tot het  

ondersteuningplan.  

 

Het huidige ondersteuningsplan dat als format voldoet aan de antroposofische mensvisie 

en aansluit bij de gekozen zorgmethodieken, is omgebouwd in het ECD. Hierdoor blijft 

het herkenbaar voor de cliënt, cliëntvertegenwoordigers en begeleiding. 

 

Naast dat het ECD de professionals ondersteunt in de borging en realisatie van de 

ondersteuningsafspraken en overdracht, zal ook het monitoren van een aantal 

kwaliteitsindicatoren worden verbeterd. Denk hierbij aan: 

- Actualiseren ondersteuningsplan en evaluaties 

- Ondertekening ondersteuningsplan 

- Clientrisico’s  

- Evaluatie vrijheidsbeperkende maatregelen 

 

Familienet & CarenZorgt 

Op Bronlaak experimenteert een aantal teams met Familienet. Via een veilige en 

persoonlijke pagina delen medewerkers en familie berichten, foto’s, een agenda. Op deze 

wijze is iedereen op de hoogte en wordt de samenwerking verbeterd.  

 

Uiteindelijk zal Familienet worden vervangen door Carenzorgt, dat gekoppeld wordt aan 

het ECD ONS. Er zal in 2018 met de Centrale Cliëntenraad en bewonersraad over de 

inrichting hiervan gesproken worden. 

 

Drienamiek ofwel driehoekskunde 

Drienamiek is een methodiek waarbij begeleiders leren zicht te krijgen op hun positie in 

de samenwerking tussen cliënt, ouders/ verwanten en zichzelf en hoe hier mee om te 

gaan. Doelstelling is deze samenwerking te verbeteren, zodat dit leidt tot een goede 

ondersteuning van de cliënt met daarbij duidelijkheid in rollen en verwachtingen op basis 

van wederzijds begrip en respect en vanuit de kernwaarden gelijkwaardigheid, 

dienstbaarheid en tegenwoordigheid van geest. 

 

Zorgmethodiek 

DeSeizoenen werkt vanuit een antroposofische zorgvisie en –methodiek. Hierin staan de 

kernwaarden gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en tegenwoordigheid van geest centraal, 

evenals de zorginhoudelijke uitgangspunten zoals in het eerdere hoofdstuk beschreven. 

Hierbij maakt DeSeizoenen gebruik van een aantal zorg- en begeleidingsmethodieken die 

goed passen bij onze zorgvisie, zoals Triple C, Beelden van kwaliteit, INVRA en 

Bevorderen Initiatief Cliënt (BIC). 

 

De vakgroep van Orthopedagogen heeft zich intensief beziggehouden met de 

beeldvormende of intuïtieve cliëntbespreking als kernmethode van het werken vanuit een 

antroposofische zorgmethodiek. Op een aantal locaties wordt deze methodiek naar volle 

tevredenheid van begeleiding en verwanten ingezet.  

 

Onderzoek cliëntrisico’s 

DeSeizoenen wil vanuit haar antroposofische mensvisie ontwikkelingsgerichte 

ondersteuning bieden aan cliënten. In het ondersteuningsplan worden hierover 

ontwikkelingsgerichte doelen geformuleerd. Rondom de cliënt zijn echter ook niet- 

ontwikkelingsgerichte kwesties die niet worden beschreven in een doel maar die wel 



relevant zijn voor het borgen van (mede)cliënt- en/of medewerkersveiligheid. Deze 

kwesties worden binnen de zorg ook wel geduid als cliëntrisico’s. Dergelijke risico’s 

kunnen zich voordoen op alle levensdomeinen. Hierbij is het herkennen/identificeren en 

afwegen van risico’s van belang om tot passende werkafspraken te komen die geborgd 

en overdrachtelijk gemaakt dienen te worden (juist ook bij wisseling van begeleiders, 

leidinggevenden en behandelaren).  

Hoewel ieder incident op cliëntniveau een eigen context heeft is er ook sprake van een 

organisatiecultuur als het gaat over de manier van risico’s herkennen/identificeren, 

afwegen, borgen en cyclisch toetsen.  

Om meer grip te krijgen op dit onderwerp heeft DeSeizoenen eind 2017 een kwalitatief 

onderzoek laten uitvoeren met de hoofdvraag: “Hoe kunnen cliëntgebonden risico’s 

worden geïnventariseerd, geborgd en overdrachtelijk worden gemaakt?”. De conclusies 

en aanbevelingen hebben betrekking op cultuuraspecten (elkaar aanspreken) en het 

vergroten van het bewustzijn op risico’s. De processen en systemen van het 

veiligheidsmanagement voldoen. 

 

Verbeter- en ontwikkelplannen 

Om de kwaliteit van de zorg voor cliënten verder te bevorderen hebben alle locaties in 

2017 verbeter- en ontwikkelplannen uitgevoerd, die in samenspraak met de Lokale 

Cliëntenraden waren overeengekomen met de Zorgkantoren.  

Bronlaak (VGZ):  

- Versterken eigen regie van de cliënt door onder andere bewustwording van het eigen 

netwerk van de cliënt en het vergroten van de betrokkenheid daarvan. In het 

jaargesprek is gevraagd op welke wijze verwanten kunnen bijdragen aan het bereiken 

van individuele doelen van de cliënt. Daarnaast is de sociale netwerkkaart opgesteld 

en geïntroduceerd en heeft het Kaspar Hauser Kursus Huis een bijbehorend lespakket 

ontwikkeld dat in woonhuizen wordt ingezet. 

- Verbeteren ervaren kwaliteit van bestaan door onder andere de verbinding tussen 

medewerkers en verwanten te versterken. In 2017 hebben in samenspraak met de 

Bewonersraad meerdere bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden over 

verbeterthema’s naar aanleiding van het cliëntervaringsonderzoek. Ook zijn voor de 

woonhuizen contactverwanten en contactmedewerkers benoemd die samen zorg 

dragen voor communicatie en betrokkenheid tussen verwanten en medewerkers. Er is 

een pilot in drie teams uitgevoerd met het sociale mediaplatform Familienet. 

Daarnaast zijn er aandachtsfunctionarissen in de methodiek Driehoekskunde (cliënt – 

begeleider – ouder/verwant) opgeleid, hebben deze enkele teams geschoold en zijn 

ook alle orthopedagogen, artsen en teamcoördinatoren in deze methodiek getraind. 

Ook was de directie hierbij betrokken om het ‘denken vanuit de driehoek’ nog sterker 

in de organisatie in te bedden. 

- Het verbreden van de doelgroep voor de werkgebieden door het bieden van leer-

/werktrajecten aan mensen ‘van buiten’. In 2017 zijn meerdere mensen van buiten 

de ingestroomd zonder Wlz-indicatie en zijn ook de ontwikkelmogelijkheden voor 

cliënten van Bronlaak zelf vergroot. In totaal hebben in 2017 14 deelnemers een 

leerwerktraject gevolgd (11 interne en 3 externe deelnemers), waarvan 11 nieuwe 

deelnemers in 2017. Leerwerktrajecten zijn gepresenteerd bij de Gemeente Gemert 

(Werkbedrijf Senzer en WMO) en bij het sociale domein van de gemeenten Boxmeer, 

Sint Anthonis en Cuijk. Door de ontwikkeling en het inzetten van leer-/werktrajecten 

kunnen niet alleen meer doelgroepen ‘van buiten’ bereikt worden. Het draagt ook bij 

aan de beweging van werkbegeleiders van ‘zorgen voor’ naar ‘ondersteunen bij’.  

 

Elivagar (VGZ): 

- Bewoners vaardiger en weerbaarder maken om vriendschappen, relaties en sociale 

contacten aan te gaan c.q. te onderhouden, mede naar aanleiding van een 

grootschalig onderzoek door Aafke Schaarlo naar grensoverschrijdend gedrag binnen 

Elivagar. Door dit onderzoek zijn er gesprekken op gang gekomen over vriendschap 

en relaties en zijn begeleiders veel beter in staat om bewoners op dit gebied te 



begeleiden en hebben bewoners geleerd vertrouwelijke gesprekken over deze 

onderwerpen aan te gaan. 

- Ook op Elivagar is de Driehoekskunde ingezet om vanuit zowel begeleider als 

ouder/verwant de eigen regie van de cliënt te bevorderen. Dit sloot goed aan op het 

al eerder ingezette traject ‘op eigen benen’ en de INVRA-methodiek.  

 

Landgoed Gennep (CZ): 

- Cliënten beter begeleiden op het gebied van relaties, seksualiteit en sociale 

contacten. In de ondersteuningsplanbesprekingen is hier expliciet aandacht aan 

besteed en naar aanleiding hiervan zijn cliënten individueel (ook als stelletje) en op 

maat begeleid op dit gebied.  

- Het versterken van de regie van cliënten door inzet van de methodiek 

Driehoekskunde (cliënt – medewerker – ouder/vertegenwoordiger). Er is een 

aandachtsfunctionaris op dit gebied opgeleid. Ook is een aantal casussen met 

behandeld  met deels ook externe begeleiding vanuit bureau Drienamiek.  

- Meer aandacht voor gezonde en lekkere voeding. Door een divers samengestelde 

werkgroep (onder meer Bewonersraad) is een menuboek samengesteld, zodat 

bewoners beter zelf maaltijden kunnen kiezen (onder andere met behulp van 

pictogrammen. Ook is er meer aandacht geweest voor het kopen en bestellen van 

biologische en biologisch-dynamische voeding en ingrediënten, onder andere bij de 

Genneper Hoeve. Daarnaast worden bewoners actief betrokken bij het snijden van 

groenten en het bakken van brood.  

 

De Corisberg (CZ): 

- Cliënten vaardiger en weerbaarder maken om vriendschappen, relaties en sociale 

contacten aan te gaan en te onderhouden. Medewerkers zijn getraind en geschoold 

om cliënten hierin te begeleiden. Cliënten kunnen met vragen rondom vriendschap, 

relaties en sociale contacten bij de medewerker terecht kunnen zonder dat het voor 

bewoners belastend wordt. Daarnaast zijn bepaalde begeleiders als 

aandachtsfunctionarissen sociale contacten en seksualiteit opgeleid en zijn daardoor 

beter toegerust om bewoners bij vraagstukken te begeleiden. 

- Een vrijetijdsaanbod creëren dat aansluit bij zowel de individuele behoefte van de 

cliënt als bij de behoefte van de Corisberg als woon- en werkgemeenschap. De cliënt 

ervaart eigen regie in de vrijetijdsbesteding. De mantelzorger en/of vrijwilliger zijn 

geactiveerd en geïnformeerd waardoor zij mede de eigen regie van de cliënt kunnen 

versterken. Er is een inventarisatie gemaakt van de individuele vrijetijdsactiviteiten 

per cliënt en de vrije tijdsactiviteiten centraal voor de hele Corisberg. Er is een 

werkgroep (bestaande uit cliënten, coördinator cultuur, cliëntvertegenwoordiging en 

de professional) gevormd die op basis van de behoeften en wensen m.b.t. de vrije 

tijd een vrijetijd gids voor cliënten heeft samengesteld. Daarnaast is deze groep bezig 

om de (vrijetijds)wensen van de cliënten die besproken zijn in de bewonersraad tot 

uitvoering te brengen (Corisbergcafé en ontmoetingscafé, organiseren 

zomeractiviteiten, trainingsgroep wandelen Heuvellandvierdaagse, enz.). Naast het 

clubje en de vrijetijdsgids is het thema vrije tijd ook verwerkt in het individuele 

ondersteuningsplan. Dat betekent dat de bewoner en diens vertegenwoordiger samen 

met de Opv’er bekijken of en welke doelen er m.b.t. de vrije tijd opgenomen worden 

in het ondersteuningsplan. Tevens zal in 2018 een sociale netwerkkaart worden 

opgesteld in het ondersteuningsplan.  

 

Overkempe (Midden-IJssel) 

- Verder invoeren van de Triple C-methodiek om nog beter te kunnen aansluiten (op 

het soms onbegrepen gedrag van) de cliënt. Triple C is een bewezen 

begeleidingsmethodiek om cliënten te begeleiden met zo min mogelijk beheersing, 

zoveel mogelijk gericht op (herstel van) het gewone leven en ervaring van eigen 

regie. Overkempe heeft in 2015 en 2016 ervaring opgedaan met deze methodiek en 

heeft deze in 2017 verder ingezet ten behoeve van de ontwikkeling van alle cliënten. 

De ervaring is dat begeleiding meer en meer kan aansluiten bij de behoefte van de 

cliënt. Deze ervaart een hogere kwaliteit van leven, doordat de begeleiding anders 



kijkt naar probleemgedrag en juist de onderliggende oorzaken ervan aanpakt. Dit 

wordt gedaan door een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met de cliënt aan te 

gaan.  

- Aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van cliënten op het gebied van seksualiteit, 

door bewustzijnsvergroting van medewerkers en vergroten van kennis en 

interpretatie van signalen van (verstoorde) seksuele ontwikkeling. Er is meer kennis 

op het gebied van seksualiteit en seksuele ontwikkeling bij cliënten met een 

verstandelijke beperking ontwikkeld, en signalen van (verstoorde) ontwikkeling 

worden eerder opgepakt. Teams zijn verder geschoold, er is een vlaggensysteem 

(signaleringssysteem) geïntroduceerd en er is meer aandacht voor 

voorlichtingsmateriaal. De begeleiding sluit beter aan bij de ondersteuningsbehoefte 

van de cliënt op het gebied van seksualiteit. Cliëntbehoeften worden inzichtelijk en 

bespreekbaar met cliënt en/of wettelijk vertegenwoordigers. 

- Lekkere en gezonde voeding. Ongezonde voeding levert – zoals bekend – tal van 

gezondheidsrisico’s op. De kwaliteit van goede en gezonde voeding is daarom van 

groot belang. Voeding die echter niet aansluit bij de wensen en behoeften van 

cliënten leidt tot voedselverspilling en ongezonde eigen eetpatronen. In 2017 is een 

werkgroep voeding van Overkempe  aan de slag gegaan met een verdere uitwerking 

en verfijning van het verbeterplan voeding. Dit heeft geresulteerd in de volgende, 

deels nog te ondernemen, acties:  Er zijn (organisatiebrede) richtlijnen opgesteld 

over de kwaliteitseisen m.b.t. inkoop en bereiding van voeding in relatie tot onze 

antroposofische visie rondom biologische-dynamische voeding en duurzaamheid. 

Voeding is onderdeel van de basiscursus antroposofie voor medewerkers, die jaarlijks 

georganiseerd wordt. Er zijn kookworkshops met een professionele kok binnen de 

woongroepen georganiseerd. Er is een receptenboek ontwikkeld voor medewerkers. 

In overleg met de behandelend arts zijn er twee woongroepen geselecteerd waar op 

korte termijn extra aandacht voor gezonde voeding (vanuit BMI) wenselijk is.  

 

Verdandi (Zilveren Kruis) 

- Invoeren van de Triple C-methodiek om nog beter te kunnen aansluiten (op het soms 

onbegrepen gedrag van) de cliënt. Deze methodiek focust zich in de eerste plaats niet 

op het probleemgedrag van de cliënt, maar op de gewone menselijke behoeften en 

op ‘het gewone leven ervaren’. In 2016 is Triple C voor het eerst geïntroduceerd en 

ingevoerd binnen Verdandi. Alle teams zijn toen geschoold in deze methodiek. De drie 

C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Begeleiders ondersteunen 

cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen 

competenties op te bouwen. In 2017 is deze scholing voortgezet. Drie Opv’ers, twee 

teamcoördinatoren, de orthopedagoog en de locatiemanager zijn opgeleid tot coach 

Triple C. Daarnaast zijn de teams verder geschoold. Door personeelswisselingen 

konden nog niet alle nieuwe medewerkers worden opgeleid. 

- Totale communicatie: beter leren aansluiten bij het communicatieniveau en de 

ervaringsordening van de cliënt. In 2016 hebben medewerkers van Verdandi op dit 

gebied scholing gehad van Kentalis. Deels bleken deze trainingen echter niet goed 

aan te sluiten bij de scholingsbehoefte van de begeleiders (te theoretisch). In 2017 is 

daarom een praktische cursus gebarentaal door Kentalis gegeven. Medewerkers 

hebben hierin praktisch geleerd hoe zij beter kunnen communiceren met cliënten die 

niet verbaal vaardig zijn. 

- Cliënten beter begeleiden op het gebied van relaties, seksualiteit en sociale 

contacten. Medewerkers zijn geschoold in de seksuele ontwikkeling van cliënten en 

zijn beter in staat om - naast het zicht hebben op risico’s - ook de positieve 

seksualiteitsbeleving van cliënten te ondersteunen. Hiertoe is ook 

voorlichtingsmateriaal aangeschaft.   

 

Enkele van deze plannen lopen nog door in 2018. De voortgang van de verbeter- en 

ontwikkelplannen is in 2017 zodanig geweest dat, op zorgkantoor Zilveren Kruis na, de 

toegekende tariefsopslagen door de zorgkantoren volledig zijn toegewezen. 



 

2. Onderzoek naar cliëntervaringen (bouwsteen 2 Kwaliteitskader) 

 

Cliëntervaringsonderzoek 

In 2014 heeft een cliëntervaringsonderzoek op basis van het instrument Quality Qube 

plaatsgevonden, waarvan de resultaten in 2015 zijn opgeleverd. De hoofduitkomst is dat 

cliënten en cliëntvertegenwoordigers DeSeizoenen respectievelijk een gemiddeld 

rapportcijfer van 7,4 en 7,5 geven. Medewerkers zijn wat kritischer. Zij geven een 

gemiddeld rapportcijfer van 6,7 voor de kwaliteit van ondersteuning en zorg. 

 

Veel waardering is er vooral voor ‘sociale inclusie’, zoals zinvolle dagactiviteiten (het 

werk in de werkplaatsen) en het gemeenschappelijke culturele leven in onze woon- en 

werkgemeenschappen. Ook is er met name door cliëntvertegenwoordigers veel 

waardering voor de betrokkenheid en inzet van begeleiders. 

 

Eind 2017 is hetzelfde onderzoek opnieuw uitgevoerd. De resultaten en bevindingen 

hiervan worden in 2018 besproken. Het enige verschil is dat de gegevens op verzoek van 

de cliëntenraad en locatiemanagers op een lager aggregatieniveau worden verzameld. 

Het instrument Quality Cube biedt de mogelijkheid om niet alleen de ervaren kwaliteit 

van zorg- en dienstverlening door cliënten, maar ook die van wettelijke 

vertegenwoordigers en begeleiders in beeld te krijgen. De bevindingen worden verwerkt 

in een KwaliteitsVerbeterKaart en biedt aanknopingspunten om op teamniveau samen 

met cliënt, cliëntvertegenwoordigers en begeleiding het gesprek aan te gaan om 

kwaliteitsverbeteringen op te pakken. Deze aanpak past bij de methodiek Drienamiek, 

ofwel driehoekskunde, waarmee iedere locatie aan de slag is gegaan.  

 

Medezeggenschap en zelfbepaling cliënten 

Elke locatie kent een eigen Lokale Cliëntenraad die bestaat uit een vertegenwoordiging 

van ouders/vertegenwoordigers en een vertegenwoordiging van cliënten zelf. De 

voltallige cliëntenraad, dus inclusief de cliënten zelf, bespreken de zorginhoudelijke 

onderwerpen met de locatiemanager. De financieel-technische onderwerpen komen  

veelal ter sprake in een apart deel van de vergadering tussen locatiemanager en 

oudervertegenwoordiging. 

De cliëntengeleding (Bewonersraad) vergadert daarnaast periodiek met de 

locatiemanager over lopende zaken die spelen op de locatie en die van directe invloed 

zijn op de woon- en werkomgeving van de cliënten. Elke Bewonersraad wordt 

ondersteund door een aparte coach die niet direct betrokken is bij de zorg op de 

betreffende locatie. 

De Centrale Cliëntenraad die overlegt met de directie bestaat uit enkel 

ouders/vertegenwoordigers. De raad heeft de beschikking over een ambtelijk secretaris. 

De directie neemt ook geregeld deel aan de overleggen met de Lokale Cliëntenraden. 

 

Klachten als een kans op verbetering  

Iedere klacht is een kans om de hulp en de dienstverlening te verbeteren. Naar cliënten 

en wettelijke vertegenwoordigers wordt dit motto als volgt gecommuniceerd: “Het gaat 

erom dat DeSeizoenen van u en uw klacht kan leren”. Het begrip klacht wordt door 

DeSeizoenen zeer ruim genomen. Elk naar voren gebracht bezwaar of uiting van onvrede 

wordt als klacht beschouwd, ongeacht complexiteit, redelijkheid, vorm en plaats van 

uiting. DeSeizoenen stimuleert dat cliënten/wettelijke vertegenwoordigers hun klachten 

bespreken op de plek waar zij ontstaan zijn, dus rechtstreeks met de betrokken 

hulpverlener. Indien dit niet lukt kunnen cliënten/ wettelijke vertegenwoordigers hun 

onvrede bespreken met een vertrouwenspersoon die hen ondersteunt om de onvrede.  

 

Met het oog op de invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en 

het vertrek van de bestaande klachtenfunctionaris/cliëntvertrouwenspersoon, heeft 

DeSeizoenen in de loop van 2017 haar beleid gewijzigd. De gecombineerde functie 

cliëntvertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris is gesplitst. De interne 

cliëntvertrouwenspersoon staat nu de cliënt of diens vertegenwoordiger geheel terzijde in 



de rol van ondersteuner en waar nodig bemiddelaar. Voor een zorgvuldige behandeling 

van formele klachten is DeSeizoenen aangesloten bij het Expertisecentrum Klachten 

Gezondheidszorg (ECKG), waarbij de klager een beroep kan doen op een externe 

Klachtenfunctionaris of een klachtencommissie. Tegelijkertijd werd afscheid genomen van 

de Externe Klachtencommissie in antroposofisch verband. 

 

In 2017 zijn geen formele klachten ingediend bij de Externe Klachtencommissie of de 

ECKG. 

 

Jaarlijks wordt een jaarverslag opgemaakt door de vertrouwenspersoon/ 

klachtenfunctionaris die wordt aangeboden aan de centrale cliëntenraad. Samengevat 

staat hierin het volgende:  

- Over het gehele jaar 2017 is er 25 keer een beroep gedaan op de 

vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris. Hiervan waren 21 ouders/wettelijke 

vertegenwoordigers en vier cliënten. 

- De meeste ongenoegens zijn tot tevredenheid van cliënten en/of betrokken wettelijke 

vertegenwoordigers opgelost. De onvrede is te categoriseren in de volgende thema’s: 

 Bejegening 

 Kennis, kunde, opleiding 

 Communicatie 

 Overige  

 

Sommige wettelijke vertegenwoordigers wilden hun verhaal kwijt bij de 

vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris en hadden voldoende aan een luisterend oor en 

desgewenst een advies. 

 

De adviezen van de Cliëntvertrouwenspersoon aan DeSeizoenen zijn met de Centrale 

Cliëntenraad en in het Managementteam besproken. Deze hadden vooral betrekking op: 

communicatie en nakomen van afspraken, luisteren naar signalen van wettelijk 

vertegenwoordigers, heldere verantwoordelijkheidsverdeling binnen teams die ook voor 

cliëntvertegenwoordigers duidelijk is, (antroposofische) scholing en aandacht voor 

lichamelijke verzorging van cliënten. 

 

3. Zelfreflectie teams (bouwsteen 3 Kwaliteitskader) 

De werkvorm zelfreflectie teams bestaat uit twee onderdelen. Een zelfscan en een 

verslag van het teamgesprek. De zelfscan bestond uit onderwerpen op het gebied van 

o.a. zorg- en dienstverlening aan cliënt, continuïteit, competenties en identiteit. De 

bevindingen van de zelfscan vormen de basis voor het teamgesprek. Ieder team maakt 

hiervan een verslag met de rubrieken: 

- Stralende kleuren  

- Minder stralende kleuren 

- Doffe kleuren  

 

Vervolgens zijn per rubriek doelen en acties geformuleerd. Ieder team is vrij op welke 

wijze zij de realisatie hiervan willen volgen. Deze werkwijze (zie bijlage) wordt in 2018 

geëvalueerd. De eerste reacties zijn positief. Ten behoeve van de zelfscan zijn teamleden 

actief op zoek gegaan naar informatie. Dit heeft hen gestimuleerd de juiste vragen te 

stellen en daarmee verbinding te maken met andere leden van de organisatie waaronder 

stafmedewerkers. Veel van de aangeleverde informatie was voor teamleden nieuwe 

informatie. De informatie helpt teams om vanuit gelijkwaardigheid een gesprek aan te 

gaan met hun leidinggevende over keuzes en randvoorwaarden. Deze werkwijze past 

binnen het missiegericht organiseren waarbij teams meer zeggenschap en 

zeggingskracht krijgen. 

 

Ieder team heeft zelf kunnen beslissen of ze een onafhankelijk procesbegeleider bij het 

teamgesprek wilden betrekken en/ of de leidinggevende bij het gesprek aanwezig zou 

zijn. Een paar teams heeft gebruik gemaakt van een onafhankelijke procesbegeleider. Er 

is heel verschillend omgegaan met de aanwezigheid van de leidinggevende.  



 

In hoofdlijnen worden per locatie de bevindingen uit de zelfreflectie beschreven. 

 

Bronlaak 

Cliëntsamenstelling: 

- WLZ cliënten verblijf: 183 

- WLZ cliënten extramuraal/MPT:5 

- WMO cliënten verblijf: 5 

- WMO cliënten extramuraal: 8 

- PGB:18 

- VPT: 6 

 

Aandachtspunten 

n.a.v. zelfscan door de 

teams 

 

- Beschikbaarheid sociale netwerkkaart in 

ondersteuningsplan 

- BHV en niet goed op de hoogte zijn van BHV organisatie 

- Scholing antroposofie 

- Mogelijkheid om workshops bij te wonen vanwege rooster 

- Deelname overlegstructuur lukt niet voor alle 

medewerkers 

- Scholingswensen: psychiatrie, autisme, reanimeren/ EHBO 

en ergonomische werken (voorkomen fysieke belasting), 

ouder wordende bewoners, dementie 

 

Stralende kleuren: 

waar zijn teams trots 

op? 

 

- Clientgericht, naast cliënt staan en flexibel inspelen op 

behoefte  

- Gelijkwaardigheid  

- Sociale veiligheid 

- Vakbekwaamheid (werkgebieden) 

- Sfeer, helende omgeving op het woonhuis 

(antroposofische identiteit)  

- Eigen regie bewoners, op eigen benen 

- Oplossingsgericht 

- Creativiteit 

- Open communicatie met elkaar en afstemming met 

andere woonhuizen, werkgebieden 

- Collegialiteit en onderlinge betrokkenheid 

- Enthousiasme en humor  

- Flexibel 

 

Minder stralende 

kleuren: wat kan 

beter? 

 

- Op één lijn komen en afspraken opvolgen 

- Rapportage 

- Organiseren van verwanten dag 

- Borging afspraken bij inval (goede overdracht) 

- Meer eenduidigheid met betrekking tot begeleidingsstijl 

- Mailverkeer 

- Besluitvaardigheid 

- Doorhakken van knopen 

- Maaltijd op basis van antroposofische mensvisie 

- Blijvende aandacht voor ‘Regie over eigen leven’. 

- Contact met ouders/ verwanten 

- Invulling huisavond 

- Hygiëne, verzorging woonhuis 

 

Doffe kleuren: wat 

willen we verbeteren? 

 

- Antroposofisch mensbeeld verankeren in 

ondersteuningsplan 

- Beter zicht op de (vrije tijd) activiteiten van bewoners  

- Meer ondersteuning vanuit orthopedagogen over het 

gedrag van specifieke bewoners  



- Ondernemende werkgebieden 

- Proces eigenaar worden van de werkdoelen (van de 

werkplaats) 

- Ondersteuning zelfsturing (missiegericht organiseren) 

 

Wat merken de 

cliënten van 

verbeterpunten? 

 

- Ondersteuningsplan sluit nog meer aan op de 

ontwikkelingswensen van cliënt 

- Eenduidigheid 

- Sociale veiligheid, thuis gevoel 

- Meer rust en stabiliteit 

- Verankering antroposofische mensvisie in voeding/ 

biologisch-dynamisch eten 

- Meer eigen regie 

- Vergroting eigen waarde door meer eigen regie en 

aanleren vaardigheden 

 

 

 

De Corisberg 

Cliëntsamenstelling: 

- WLZ cliënten verblijf: 29 

- WLZ cliënten extramuraal/MPT: 11 

- WMO cliënten verblijf:0 

- WMO cliënten extramuraal:0 

- PGB:13 

- VPT: 0 

 

Aandachtspunten 

n.a.v. zelfscan door de 

teams 

 

- Melden van incidenten in het incidentmeldingssysteem 

- Verzuim 

- Actueel houden van doelen t.b.v. werken (dagbesteding) 

Stralende kleuren: 

waar zijn teams trots 

op? 

 

- Teamsamenwerking, geven van feedback 

- Borging afspraken 

- Verbetering continuïteit van zorg en flexibiliteit om op 

meerdere groepen in te vallen 

- Onderlinge betrokkenheid 

- Verbinding met bewoners/ cliënten 

 

Minder stralende 

kleuren: wat kan 

beter? 

 

- Vermijden ‘wandelgang’ gesprekken maar onderwerpen 

bespreken tijdens teamvergaderingen 

- Meer borging van de antroposofische waarden, sfeer, 

identiteit en voeding  

 

Doffe kleuren: wat 

willen we verbeteren? 

 

- Behoefte aan teambuilding en intervisie 

Wat merken de 

cliënten van 

verbeterpunten? 

 

- Prettige woon- werksfeer voor cliënten 

- Prettige werksfeer voor medewerkers 

- Goed functionerend team wat ten goede komt aan de 

kwaliteit van de begeleiding 

 

 

Elivagar 

Cliëntsamenstelling: 

- WLZ cliënten verblijf: 30 

- WLZ cliënten extramuraal/MPT: 0 

- WMO cliënten verblijf: 7 



- WMO cliënten extramuraal: 1 

- PGB: 1 

- VPT: 0 

Aandachtspunten 

n.a.v. zelfscan door de 

teams 

 

- Wat meld je wel en wat meld je niet in het incident-

meldsysteem 

- Meer aandacht voor zelfzorg cliënten  
- Meer teamactiviteiten 

- Kennis en kunde bijscholen, bv. autisme 

- Betere communicatie met terrein (wonen/management) 

-  

Stralende kleuren: 

waar zijn teams trots 

op? 

 

- Sterk team 

- Fris en vernieuwend gedacht en gehandeld. Ook worden 

er meer leuke dingen gedaan met de bewoners 

- Hebben oog voor elkaar (en een luisterend oor) en helpen 

elkaar waar nodig, taken onderling goed verdeeld. 

- Diversiteit in kwaliteiten en deze in hun kracht zetten 

- Leerbaarheid als team; van elkaar en van derden 

- Openheid en transparantie onderling 

- Gevoel van vertrouwen en vrijheid als team, maar ook als 

individu als onderdeel van het team 

 

Minder stralende 

kleuren: wat kan 

beter? 

 

- Communicatie onderling over bijv. medische afspraken 

voor bewoners; buiten het in de agenda zetten, ook met 

elkaar overleggen en er niet zomaar van uit gaan dat een 

ander dat wel op zich neemt. 

- Taken die buiten de, onder ‘stralende kleuren’ benoemd, 

zijn onduidelijk. Hierdoor loopt het gevaar dat een 

medewerker het gevoel heeft ‘te veel’ taken in het pakket 

te hebben. Duidelijke taakverdeling. Wie doet wat en is 

waar verantwoordelijk voor (praktijk) 

- Weinig team overleggen i.v.m. het invoeren van intervisie 

en beeldvormende besprekingen.  

- Zichtbaarheid van team binnen de organisatie vergroten. 

Samenwerking wonen structureren/verdiepen 

- Veel wisselingen in het personeel, hoog verloop. 

Discontinuïteit van (begeleidings)afspraken  

- Tijdens teamoverleg concreter te werk gaan, minder 

afwijken van onderwerpen en het gestructureerd laten 

verlopen. 

- Ouder wordende deelnemer meer gerichter dagbesteding 

bieden, meer belevingsgericht.  

 

Doffe kleuren: wat 

willen we verbeteren? 

 

- Omgang fysiek en verbaal geweld van cliënten 

- Zorg voor jezelf als professional (Hoe neem je jezelf mee 

in contact naar de cliënten). 

- Meer verantwoordelijkheid in budgetteren. 

- Wie is waar verantwoordelijk voor (wat hoort wel bij 

zelfsturing en wat niet) en ondersteuning in de 

zelfsturende taken 

- Methodisch werken  

- Creëren van werkzaamheden die aansluiten op 

geformuleerde doelen uit portfolio INVRA 

-  

Wat merken de 

cliënten van 

verbeterpunten? 

 

- ‘Eén team, één taak’ / ‘Eén voor allen, allen voor één’; er 

staat één team en zo bieden wij de bewoners een 

duidelijke omgeving. Ze weten wat ze aan ons hebben als 

individu, maar ook als team/collega’s. We hanteren regels 

en afspraken hetzelfde. 



- De bewoners krijgen voorgedaan hoe op een respectvolle 

wijze gecommuniceerd kan worden. Medewerkers groeien 

in zelfvertrouwen wat een positief effect heeft op het in 

contact treden met bewoners. 

 

 

 

Landgoed Gennep  

Cliëntsamenstelling: 

- WLZ cliënten verblijf: 16 

- WLZ cliënten extramuraal/MPT: 1 

- WMO cliënten verblijf: 5 

- WMO cliënten extramuraal:3 

- PGB: 3 

- VPT:0 

 

Aandachtspunten 

n.a.v. zelfscan door de 

teams 

 

- Niet iedereen heeft de introductiecursus antroposofie 

gehad 

- Behoefte aan een cultuurdrager ‘storyteller’ 

 

Stralende kleuren: 

waar zijn teams trots 

op? 

 

- Het creëren van een goede woonsfeer  

- De flexibiliteit van het team, zowel wat het aansluiten bij 

het niveau van de cliënt als qua wisselen van diensten 

indien dit nodig is 

- Betrokkenheid 

- Zelfstandigheid 

- ‘lezen’ van bewoners 

- Fijne sfeer 

 

Minder stralende 

kleuren: wat kan 

beter? 

 

- Betere communicatie met de werkleiders  

- Beter rapporteren 

- Grenzen stellen,  

- Taken / verantwoordelijkheden 

 

Doffe kleuren: wat 

willen we verbeteren? 

 

- Verbeteren van de structuur van overleggen 

- Bij het in de communicatie begeleiden van een cliënt en 

diens ouder 

- Aandacht voor taken verantwoordelijkheden team 

(zelfsturing) mag niet afleiden van aandacht bewoners 

- Doelgerichte rapportage 

 

Wat merken de 

cliënten van 

verbeterpunten? 

 

- Prettige sfeer op de woning en binnen het team 

- Begeleiding is beter op de hoogte wat er overdag met de 

bewoners gebeurd en dat geeft de bewoners meer rust, 

omdat begeleiding het verhaal al kent 

- Dat er sneller en beter op de doelen ingespeeld kan 

worden 

- Bewoners ervaren een sociaal veilige omgeving en hebben 

vertrouwen in begeleiding 

 

 

 

Overkempe 

Cliëntsamenstelling: 

- WLZ cliënten verblijf: 132 

- WLZ cliënten extramuraal/MPT: 2 

- WMO cliënten verblijf: 2 

- WMO cliënten extramuraal: 2 



- PGB: 3 

- VPT:2 

 

Aandachtspunten 

n.a.v. zelfscan door de 

teams 

 

- Inspelen op zorgbehoefte ouder worden bewoners 

- Afspraken rondom dagstructuur vanuit de antroposofie 

worden niet op alle woonhuizen opgevolgd. 

- Actualiteit ondersteuningsplannen 

- Scholing antroposofie 

- Schrijven van een medische rapportage na een bezoek bij 

arts of tandarts 

- Contact met ouders/ verwanten na een incident of 

medische afspraak. 

- Nieuwsbrieven naar ouders  

- Preventief gaan denken 

- BHV, duidelijkheid aangaande calamiteiten en 

bereikbaarheid 

 

Stralende kleuren: 

waar zijn teams trots 

op? 

 

- We hebben een verantwoordelijk gevoel, we hebben 

dingen voor elkaar over. 

- We pakken dingen voor elkaar op 

- We kijken meer naar wat de bewoners willen in huis 

- Antroposofie 

- Bewoners staan centraal. Het hele team werkt mee en zet 

zich in voor de cliënt. Er wordt gewerkt aan de 

zelfredzaamheid van de bewoners, de cliënt staat 

centraal. 

- Grote loyaliteit naar het werk en naar elkaar. 

- We zijn zelfvoorzienend, bij ziekte o.i.d. zorgen we dat er 

vervanging vanuit het team geregeld wordt. 

- We zijn allemaal bereid om een stapje extra te doen. Meer 

tijd en energie in het werk te steken dan van ons verlangd 

kan worden. 

- Goede samenwerking als team, goede communicatie in 

app, mail, overdracht, afstemming. 

- Veel vertrouwen in elkaar, ondanks dat we elkaar weinig 

zien. We zijn open en eerlijk naar elkaar. 

 

Minder stralende 

kleuren: wat kan 

beter? 

 

- We willen graag groeien in het uitwerken van de doelen 

- Dat we als team meer feedback naar elkaar gaan geven, 

de communicatie gaan verbeteren. 

- Er is niet zoveel kennis van de antroposofie 

- Meer werken aan de doelen van de bewoners, zodat de 

bewoners kunnen gaan groeien 

- Inwerken van collega’s  

- Communicatie ouders 

- Verbetering in communicatie, onderling, richting ouder, 

teamleider, orthopedagoog, arts. 

- Een aantal verbeterpunten uit de 

KwaliteitsVerbeterKaarten oppakken. 

- Ondersteuningsplannen actualiseren en aanpassen 

- De draagkracht goed verdelen. 

- P.R. van onderneming Bakkerij; producten en afzetmarkt 

en etalage  

- Seksualiteitsbeleving van cliënten beter in beeld krijgen. 

- Als team zouden we ons graag meer verdiepen in elkaar, 

de manier van werken, hoe ieder zijn dienst draait. 

 

Doffe kleuren: wat - We zouden voor bepaalde activiteiten wel extra 



willen we verbeteren? 

 

ondersteuning voor de bewoners mogen hebben, 

bijvoorbeeld voor meer individuele activiteiten zoals 

fietsen.  

- Meer duidelijkheid rondom afspraken hoe dingen in de 

groep gaan, informatie van bewoners, inwerkplan. Dit 

vooral voor mensen die nieuw op de groep gaan werken.  

- Afzet producten 

- Samenwerking werkgebieden 

- Onduidelijkheid wanneer een incident meldingswaardig is 

t.b.v. incidentmeldingssysteem 

- Duidelijkheid in zelfsturing. Waar liggen 

verantwoordelijkheden en waar houden deze op.  

- Borging antroposofische waarden  

- Hygiëne in en op de werk/woonruimte. Onderhoud 

gebouw en materialen en staat van onze werkomgeving 

op peil houden 

- Werkomgeving werkgebieden 

 

Wat merken de 

cliënten van 

verbeterpunten? 

 

- Meer ruimte betekent meer rust en werkzaamheden voor 

de bewoners. 

- Een gezondere werkomgeving. 

- De bewoners krijgen meer individuele aandacht 

- Meer duidelijkheid voor nieuwe werknemers, hierdoor 

komt er ook meer rust voor de bewoners 

- Continuïteit van begeleiders (veel dezelfde gezichten) 

- Ontwikkeling van team en collega’s wat doorspeelt in 

begeleiding van de bewoners 

- Er wordt een meer helende omgeving gecreëerd. Wonen 

in een huis waar een goede, veilige en huiselijke sfeer 

heerst. 

- Begeleiding zal nog beter op behoeften van de cliënten 

afgestemd kunnen worden. 

- Bewoner ervaart samenwerking tussen familie en 

begeleiders en ervaart daar veiligheid door. 

- Wij bieden onze cliënten een begeleiding waar de 

antroposofische visie aan ten grondslag ligt. 

 

 

 

Locatie Verdandi 

Cliëntsamenstelling: 

- WLZ cliënten verblijf: 19 

- WLZ cliënten extramuraal/MPT: 7 

- WMO cliënten verblijf: 2 

- WMO cliënten extramuraal: 4 

- PGB: 5 

- VPT: 1 

 

Aandachtspunten 

n.a.v. zelfscan door de 

teams 

 

- Niet elke medewerker is geschoold in antroposofie 

- Communicatie onderling en met ouders/verwanten 

Stralende kleuren: 

waar zijn teams trots 

op? 

 

- Ons team staat er, is hecht, open, draagt zorg voor 

elkaar, draagt gezamenlijk zorg voor de bewoners. 

- Heeft een mooie bejegening naar de bewoners, 

gelijkwaardig, staat er echt voor ze, zet een goede sfeer 

neer, alles voor de bewoner 

- Ondersteuningsplannen zijn op orde. 



- Jaarfeesten / Rituelen 

- Flexibiliteit / samenwerken 

- Zorg voor cliënten en elkaar 

 

Minder stralende 

kleuren: wat kan 

beter? 

 

- Afspraken goed rapporteren, minder chaotisch zijn, 

minder nonchalant zijn, kapotte dingen sneller laten 

maken. 

- Opener communicatie met ouders. 

- Communicatie op meerdere vlakken maar vooral om ad-

hoc situaties te voorkomen. 

- Meer aandacht voor werkdoelen  

- Melding incidenten gebeurt te weinig 

-  

 

Doffe kleuren: wat 

willen we verbeteren? 

 

- Scholing & deskundigheidsbevordering 

- Arbo 

- Werkdruk / te kort aan administratie tijd. 

 

Wat merken de 

cliënten van 

verbeterpunten? 

 

- Dat wij als begeleiders, deskundiger zijn op een aantal 

vlakken, waardoor we bepaald gedrag makkelijker 

begrijpen en daar beter mee om kunnen gaan, of bijv. de 

visie van de organisatie beter kunnen uitdragen, etc. 

- De cliënten zullen het als huiselijker ervaren, zien dat hun 

omgeving opgeruimder is, dat als er iets stuk is er meteen 

actie ondernomen wordt en dat er minder verwarring is bij 

ons als begeleiders, wanneer het om bepaalde afspraken 

gaat 

- Meer veiligheid 

- Rustigere werkleiders 

 

 

 

DeSeizoenen 

Locatieoverstijgend valt het volgen op: 

Teams zijn trots op de wijze waarop cliënten begeleid worden. Er is veel aandacht voor 

de ondersteuningsbehoefte en de persoonlijkheid van de cliënt. Medewerkers zetten zich 

met grote betrokkenheid en een groot verantwoordelijkheidsgevoel in. Ook de onderlinge 

collegialiteit valt op in de verslagen van de teamreflecties. 

 

Daarnaast vallen de volgende punten op die voor verbetering vatbaar zijn: 

- Aanvullende scholing en deskundigheidsbevordering, zowel met betrekking tot 

specifieke cliëntvragen als de antroposofische zorgvisie 

- Maaltijdbereiding op basis van de antroposofische identiteit 

- Hygiëne op het woonhuis en werkgebied 

- Veranderende verantwoordelijkheden door missiegericht organiseren wat 

onzekerheden en onduidelijkheden geeft bij medewerkers. 

 

4. Kwaliteitsmanagement algemeen 

Kwaliteitsmanagement  

DeSeizoenen voldoet aan het kwaliteitsschema van NEN-EN 15224 Zorg en Welzijn. Het 

certificaat is geldig tot december 2018. In 2017 heeft een tussentijdse audit plaats 

gevonden op locatie Landgoed Gennep in Eindhoven. Deze audit heeft geleidt tot twee 

minors die ondertussen zijn opgelost. Eén minor betrof de monitoring en opvolging van 

keuring van brandblusapparatuur. De andere minor betrof het inventariseren van 

cliëntrisico’s in het ondersteuningsplan en indien nodig de opvolging daarvan. 

 

Met betrekking tot het inventariseren en borgen van cliëntrisico’s heeft DeSeizoenen een 

onderzoeksvraag opgesteld om in beeld te krijgen hoe hier op de diverse locaties mee 



om wordt gegaan. Dit mede naar aanleiding van enkele incidenten die niet alleen 

gevolgen hadden voor de cliënt of medecliënten, maar ook voor de begeleiding. Eén 

incident heeft geleid tot een melding bij de Inspectie SZW. 

 

Interne audit en managementreview  

Naar aanleiding van de bevindingen tijdens interne audit in 2016 is besloten om in 2017 

diepgaander het medicatieveiligheidsbeleid en de voorbehouden- risicovolle handelingen 

te onderzoeken. Vanwege capaciteitsproblemen op de afdeling Kwaliteit&Veiligheid loopt 

uitvoering van deze audit door in 2018. Mede daardoor wordt de managementreview in 

2018 uitgevoerd. 

 

Cliëntveiligheidscommissie 

Iedere locatie kent onder voorzitterschap van de locatiemanager een 

cliëntveiligheidscommissie. Op de kleine locaties is de agenda van de 

cliëntveiligheidscommissie geborgd binnen het Zorginhoudelijk Overleg (ZIO). De agenda 

van de cliëntveiligheidscommissie bestaat uit een algemeen deel over 

cliëntveiligheidsvraagstukken mede op basis van de gemelde incidenten en een deel over 

het beleid met betrekking tot vrijheidsbeperking op betreffende locatie. 

 

DeSeizoenen kent vier incidentmeldingstypen namelijk: 

- Agressie-incidenten waarin ook vrijheidsbeperkende maatregelen gemeld kunnen 

worden 

- Medicatiefouten 

- Zorgelijke signalen seksuele ontwikkeling en/ of vermoeden seksueel misbruik 

- Overig 

 

Vrijheidsbeperking  

Binnen DeSeizoenen wordt vrijheidsbeperking ingezet vanuit toezichthoudende domotica, 

maar ook kunnen vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet naar aanleiding van 

agressie-incidenten. Vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen worden ingezet op basis 

van afspraken in het signaleringsplan van de betreffende cliënt of als noodmaatregel. 

 

In de periode 2016-2017 zien we een duidelijke dalende trend op locatie Overkempe en 

een gelijkblijvende trend, met af en toe pieken, op de overige locaties. 

 

De inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen wordt gemiddeld eens per 6-8 weken 

besproken tijdens de cliëntveiligheidscommissies op de betreffende locaties in 

aanwezigheid van de BOPZ- arts. Daarnaast heeft DeSeizoenen een beleidscommissie 

vrijheidsbeperking die bestaat uit de BOPZ-arts, algemeen directeur, beide senior- 

orthopedagogen en een beleidsadviseur kwaliteit en veiligheid. Deze is in 2017 drie keer 

bijeen geweest om het staand beleid te evalueren en waar nodig bij te sturen. 

 

Daarnaast wordt bij iedere cliënt waarvoor vrijheidsbeperkende maatregelen zijn 

afgesproken (ook de toezichthoudende domotica) ieder half jaar geëvalueerd en indien 

nodig bijgesteld op basis van de uitgangspunten: proportionaliteit, subsidiariteit en 

doeltreffendheid. 

 

Noodmaatregelen (art. 39 BOPZ) worden door de BOPZ-arts beoordeeld en gemeld bij de 

IGJ. In 2017 is dit 47 keer gebeurd. 
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Toezichthoudende domotica 

In het kader van de visie op vrijheidsbeperking is een beleidsnotitie toezichthoudende 

domotica opgesteld en wordt twee keer per jaar gekeken naar de inzet van 

toezichthoudende domotica per cliënt en/of woonhuis (gemeenschappelijke ruimte). 

Enerzijds vanuit vrijheidsbeperkende werking, maar ook vanuit vrijheidsversterkende 

werking. Dit betekent dat iedere locatie inzichtelijk heeft bij wie welke vorm van 

toezichthoudende domotica wordt ingezet en met welk doel. Dit wordt ieder halfjaar 

beoordeeld door de orthopedagogen in samenspraak met de AVG/ BOPZ arts.  

 

Zorgsignalering tijdens de nacht 

Eind 2016 is een 0-meting gedaan naar de ervaren veiligheid van cliënten en 

medewerkers tijdens de nacht. Deze is in 2017 opnieuw uitgevoerd. De door de cliënten 

ervaren veiligheid is goed. Aandachtspunt is dat sommige cliënten willen weten wie er 

voor hen is tijdens de nacht. Medewerkers voelen zich veiliger als ze terug kunnen vallen 

op een ‘vangnet’ en kunnen sparren met collega’s. Ook de technische infrastructuur die 

randvoorwaardelijk van belang is en zorgt voor de betrouwbaarheid van signalering, is 

sterk verbeterd. In 2017 zijn alle kleinere locaties aangesloten op een van de twee 

zorgsignaleringsposten (Bronlaak of Overkempe) en is geëvalueerd hoe dit wordt ervaren 

door de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de zorgopvolging (begeleider die 

waak of slaapdienst heeft) van betreffende kleine locaties.  

 

De Projectgroep Zorgsignalering is tevens tot de conclusie gekomen dat zorgopvolging en 

zorgsignalering ook op de grote locaties niet per se door één en dezelfde persoon hoeft 

te worden uitgevoerd om de kwaliteit van de zorg te borgen. De projectgroep 

Zorgsignalering is in 2017 gestopt en heeft de volgende aanbevelingen gedaan aan de 

directie: beoordeel in hoeverre het noodzakelijk is om de huidige situatie (twee 

nachtzorgposten) in stand te houden of dat de zorgsignalering beter ondergebracht kan 

worden in één nachtzorgpost binnen DeSeizoenen of wellicht deze te outsourcen. 

Onderzoek ook de behoefte om gedurende 24 uur/etmaal gebruik te maken van een 

zorgsignaleringspost en hoe dit gefaciliteerd kan worden.  

 



Agressie-incidenten 

De agressie-incidenten laten een trendmatige daling zien op met name de locaties 

Overkempe en Bronlaak. Op locatieniveau is per woonhuis, werkgebied en op cliënt 

niveau meer inhoudelijk inzicht. Op basis van de inhoudelijke informatie worden op 

cliëntniveau analyses gemaakt en ook beoordeeld wat de impact is voor mede-cliënten 

en medewerkers. Dergelijke analyses leiden tot aanpassingen in het ondersteuningsplan, 

begeleidingsstijl, training medewerkers en soms overplaatsingen. 

De meldingsmotivatie bij medewerkers is goed te noemen. Zodanig dat er nu steeds 

meer discussie ontstaat over wat nu wel en niet meldingswaardig is. De insteek is dat de 

teamcoördinator samen met de orthopedagoog in samenspraak met het team op 

cliëntniveau hierover afwegingen en afspraken maakt. Een en ander hangt mede samen 

met de wijze waarop op cliënt- en/ of teamniveau gestuurd moet worden.  Voorbeelden 

zijn o.a. trendmatige informatie naar aanleiding van bijstelling begeleidingsafspraken of 

de beoordeling van cliënt- en medewerkersveiligheid, etc. Nut en noodzaak van melden 

is een voortdurende afweging om de meldingsmotivatie te waarborgen. In de dagelijkse 

praktijk wordt veel aandacht besteed aan de verbeteringen ter voorkoming van agressie-

incidenten. Weerbaarheidstrainingen en Triple-C scholingen (met name Overkempe) 

hebben hieraan een positieve bijdrage. 
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Medicatieveiligheid 

Het borgen van medicatieveiligheid is zeer belangrijk. De trendlijnen op de locaties 

Overkempe en Bronlaak laten zien dat het aantal medicatiefouten is toegenomen. Dit 

heeft in 2017 op Bronlaak geleid tot een actieplan op een specifieke woonlocatie. Dit 

heeft geresulteerd in een daling van het aantal medicatiefouten. Er is een 

aandachtsfunctionaris op teamniveau aangewezen die toeziet op de 

medicatieverstrekking en medewerkers aanspreekt op zorgvuldig handelen. Op zowel 

Bronlaak als Overkempe wordt binnenkort door middel van e-learning een training 

medicatieveiligheid aangeboden, naast de reguliere scholing door de AVG arts. 

De meeste medicatiefouten betreffen handelingsfouten. Echter op met name de locatie 

Elivagar is veelvuldig sprake van weigering medicatie door de cliënt. Het is van belang 

om dergelijke meldingen inzichtelijk te  hebben om de (gedrags)effecten van de niet-

inname te volgen. 
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Trendlijn Medicatiefouten  2016- 2017 

Overkempe Verdandi Bronlaak Gennep Corisberg Elivagar Lineair (Overkempe) Lineair (Bronlaak)

 
 

 

Meldtype Overig 

Het meldtype ‘Overig’ betreft onder andere brandveiligheid, valincidenten, weglopen, 

(poging) suïcide, schending privacy, uitval technische installatie etc. Bij de analyse van 

dergelijke meldingen is het vooral van belang wat de aard van de melding is en daarop 

passende maatregelen uit te zetten. Dit kunnen cliëntgebonden maatregelen zijn, maar 

ook materiele aanpassingen op bv. woonhuis en werkgebied of 

deskundigheidsbevordering/training voor medewerkers. Dit meldingstype kan bijdragen 

aan het definiëren van locatiebrede verbeteracties op het gebied van cliënt- en 

medewerkersveiligheid. Dergelijke verbetermaatregelen zouden meer geëxpliciteerd 

mogen worden. 
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Trendlijn Overig  2016- 2017 
Overkempe Verdandi Bronlaak Gennep Corisberg Elivagar Lineair (Overkempe) Lineair (Bronlaak)

 
 

 



Meldtype zorgelijke signalen seksuele ontwikkeling en/ of vermoeden seksueel misbruik 

Veel meldingen van dit meldtype hebben betrekking op het melden van zorgelijke 

signalen. Deze signalen dragen bij om zicht te krijgen op seksualiteitsvraagstukken bij de 

cliënt en het tijdig anticiperen op een ongezonde ontwikkeling in deze. Dit meldtype 

heeft, naast de training die begeleiders volgen, er mede toe bijgedragen dat seksualiteit 

beter bespreekbaar is geworden. Ook worden de sociale veiligheid van de cliënt, mede-

cliënten in het sluiten van vriendschappen, aangaan van (intieme) relaties zichtbaar en 

beter bespreekbaar. Ook melding van seksuele intimidatie vanuit cliënt naar medewerker 

wordt inzichtelijk en bespreekbaar, zodat de cliënt hierin ondersteund kan worden. 
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Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 

DeSeizoenen heeft in 2017 twee meldingen gedaan bij de IGJ. Beide betroffen een 

melding over geweld in de zorgrelatie in verband met een vermoeden van seksueel 

misbruik tussen twee cliënten.  

Daarnaast heeft een ouder naar aanleiding van een valincident melding gemaakt bij de 

IGJ. Ook hiervan is een onderzoeksrapportage aan de IGJ opgeleverd. De 

onderzoeksrapportages hebben bij de IGJ geen vragen opgeroepen. De 

verbetermaatregelen zijn op betreffende locaties opgepakt. Belangrijkste verbeterpunt is 

opvolging van de begeleidingsafspraken en borging van bijbehorende randvoorwaarden. 

 

In december 2017 heeft de IGJ een bezoek gebracht aan locatie Elivagar in het kader 

van onderbouwd voorschrijven van psychofarmaca. De IGJ concludeert dat bij 

DeSeizoenen op een onderbouwde wijze psychofarmaca wordt voorgeschreven en zij 

verwacht dat dit op orde blijft. DeSeizoenen, locatie Elivagar heeft alle psychofarmaca 

van de cliënten goed in beeld, de cliëntvertegenwoordigers zijn betrokken bij de 

evaluaties van het gebruik van deze medicatie. De driehoek locatiemanager, 

orthopedagoog en AVG speelt een grote rol bij het voorkomen van het gebruik van 

psychofarmaca en het afbouwen ervan. 

 

Informatieveiligheid 

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 

werking. Ter voorbereiding op de AVG is een projectgroep gestart die op basis van een 

risicoanalyse de voorbereidingen treft voor de AVG. Hiertoe is inmiddels een 

projectmedewerker aangetrokken. Een belangrijk onderdeel is bewustwording 

ontwikkelen bij alle medewerkers die werken met privacygevoelige informatie, zodat 

datalekken kunnen worden voorkomen dan wel tijdig maatregelen kunnen worden 



genomen. In 2018 volgen medewerkers nog een e-learning over informatieveiligheid en 

zal per team hierover een teamgesprek worden gehouden. 

 

Per 1 januari 2016 is de Meldplicht datalekken in werking getreden. In 2017 heeft 

DeSeizoenen één melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het betrof een 

melding waarbij emailadressen voor alle geadresseerden zichtbaar waren, wat niet de 

bedoeling was.  

 

Scholing en opleiding in antroposofische zorgvisie en identiteit 

De antroposofische en sociaal-therapeutische kwaliteit is in het afgelopen jaar verdiept 

door introductie- en basiscursussen op de locaties voor nieuwe medewerkers en teams. 

Daarnaast heeft DeSeizoenen een actief beleid om behandelverantwoordelijken 

aanvullend op te leiden. Eén van de twee senior-orthopedagogen heeft de basismodule 

van de afgerond en volgt nu de aanvullende opleiding van de Nederlandse Vereniging van 

Antroposofische Psychologen (NVAP). Daarnaast heeft de nieuwe basisarts van Bronlaak 

ook de basis module van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg afgerond en 

volgt zij nu de aanvullende opleiding van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische 

Artsen (NVAA). Verder volgt jaarlijks één van de gedragskundigen de basismodule van 

de Academie Antroposofische Gezondheidszorg.  

 

Ook wordt er gericht geïnvesteerd in het aanvullend opleiden van alle leidinggevenden 

van DeSeizoenen in haar antroposofische mens- en zorgvisie. In 2017 is een 

organisatiebrede opleiding voor alle leidinggevenden en behandelaren in de 

antroposofische achtergronden en identiteit van onze zorgverlening is gestart, onder de 

noemer missiegericht leren. 

 

Cultuur 

Het overleg van de cultuurcoördinatoren van de verschillende locaties is verstevigd. 

Kennis en ervaringen worden intensiever uitgewisseld, wat leidt tot nieuwe inspiratie 

voor bijvoorbeeld de opzet van de jaarfeesten. 

 

Missiegericht Organiseren 

Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van het programma Missiegericht Organiseren. 

Op 14 maart 2017 hebben we een praktische beleidsdag georganiseerd met 

medewerkers en leidinggevenden om invulling te geven aan Missiegericht Organiseren. 

Hieronder verstaan wij dat we niet alleen de ontwikkeling en eigen regie van cliënten 

willen bevorderen, maar ook die van medewerkers. DeSeizoenen wil zich onderscheiden 

in de betrokken wijze waarop medewerkers – gevoed vanuit een antroposofische 

inspiratie – in hun werk staan en de houding waarmee zij cliënten ondersteunen en 

begeleiden (professioneel, persoonlijke aandacht, oprechte interesse en belangstelling). 

Uitgaan van de persoonlijkheid van de cliënt en het bevorderen van diens ontwikkeling 

moet ons blijvende doel zijn. 

  

Procedures, protocollen en registraties dienen het welzijn en de ontwikkeling van cliënten 

te ondersteunen en mogen geen doel op zichzelf zijn. Om als organisatie wendbaar te 

zijn en de vitaliteit van medewerkers te bevorderen willen wij daarom het 

zelforganiserend vermogen en het eigenaarschap en ondernemerschap van medewerkers 

versterken. Medewerkers die binnen algemene en duidelijke beleidskaders van de 

organisatie een grote mate van ruimte hebben om het werk zelf te organiseren en hun 

eigen vakmanschap in te zetten. Mits de randvoorwaarden goed ingevuld zijn, levert dat 

optimale aansluiting bij cliënten, tevreden medewerkers en een verantwoorde omgang 

met middelen op. 

  

Door het zelforganiserend vermogen van medewerkers sterker aan te spreken brengen 

wij de organiseervisie van DeSeizoenen ook sterker in overeenstemming met onze 

zorgvisie. Vandaar de term missiegericht organiseren. Als wij cliënten willen 

ondersteunen in het vergroten van hun eigen regie en initiatiefkracht, dan vraagt dit van 

medewerkers dat zij authentiek, verantwoordelijk en met tegenwoordigheid van geest in 



hun beroep staan en dat de organisatie hen hiertoe ook uitnodigt en uitdaagt en hen 

hierin ondersteunt. Dit betekent niet dat er geen leidinggevenden meer zullen zijn. De 

rolinvulling zal echter veranderen van primair sturen en besluiten nemen, naar coachen 

en begeleiden van teams vanuit de visie, kaders en doelstellingen van de organisatie. 

  

In 2017 hebben teams steeds meer inzicht en mogelijkheden gekregen om zelf 

verantwoordelijkheid te nemen voor het rooster en het beheer van teambudgetten. Dit 

gold ook voor het bepalen en organiseren van eigen teamscholingen. De ervaring leert 

echter dat dit nog mondjesmaat van de grond komt en dat voorlopig nog meer 

ondersteuning gewenst is om ook daadwerkelijk tijd vrij te maken voor teamscholing die 

aansluit op de scholingsvragen van het eigen team.  

 

Missiegericht organiseren is een veranderproces dat zowel van medewerkers vraagt om 

meer eigen initiatief te nemen en van leidinggevenden en gedragskundigen vraagt om in 

eerste instantie te coachen binnen vastgestelde organisatiekaders. De leidinggevende 

dag heeft in 2017 dan ook in het teken gestaan van de veranderende rol van 

leidinggevende. 

 

 

 

 



 

6. Verbeterpunten (act) 
 

Mede naar aanleiding van de in dit Kwaliteitsrapport genoemde evaluaties en analyses, 

wil DeSeizoenen de komende tijd werken aan onderstaande verbeterpunten. Deels zijn 

deze verbeterpunten al onderdeel van het Ondernemingsplan 2018 en geven zij invulling 

aan de ambities uit het Meerjarenbeleidsplan. De verbeterpunten zijn geordend op basis 

van de benoemde speerpunten uit het Meerjarenbeleidsplan. 

 

Kwaliteit van zorg; behoud van de gemeenschap en aansluiten bij het individu 

 Het verbeteren van de kwaliteit van zorg door het methodisch-cyclisch werken te 

versterken met de introductie van een nieuw Elektronisch Cliëntendossier (ECD). De 

zorgmodule (ondersteuningsplan cyclus en cliëntrapportages) zal op elke locatie 

worden geïmplementeerd. Hiermee beogen wij het methodisch-cyclisch werken op 

cliëntniveau te versterken en de veiligheid van de zorgverlening beter te borgen. De 

sociale netwerkaart is opgenomen en is onderdeel van het Ondersteuningsplan.  

 De ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan met de inzet van begeleidings-

methodieken die de eigenheid en het initiatief van cliënten versterken (Invra, Op 

eigen benen, Triple C, BIC) doorzetten en op de locaties verder verankeren. De 

betreffende methodieken worden ingebed in en verrijkt met onze sociaal 

therapeutische visie (o.a. drie kernwaarden). 

 Aanbevelingen onderzoek cliëntrisico’s uitwerken.  

 De toenemende zorgzwaarte van de cliënten vraagt om verdere scholing en opleiding 

van medewerkers; bijvoorbeeld op het gebied van verpleegtechnische handelingen en 

omgaan met autisme en ernstige gedragsproblematiek. De scholingsplannen van de 

locaties geven in 2018 zowel ruimte aan algemeen verplichte scholingen op 

functieniveau als specifieke scholing voor teams en individuele medewerkers, 

afgestemd op de cliënten die zij begeleiden. 

 Mede naar aanleiding van gehouden interne kwaliteitsaudits willen wij in 2018 het 

bewustzijn voor medicatieveiligheid verder versterken. Hiertoe gaan we ook e-

learning inzetten.  

 Op basis van een in 2017 ingezet verbetertraject zullen de calamiteiten-/ 

bedrijfsnoodplannen van de locaties geactualiseerd en aangescherpt worden. 

 Goede zorg kan alleen geleverd worden als er ook voldoende en goed opgeleide 

medewerkers zijn. Om in te spelen op de huidige krapte op de arbeidsmarkt is er een 

werkgroep ingesteld die beleid ontwikkelt om nieuwe medewerkers te werven en 

wordt op dit gebied ook samengewerkt met andere antroposofische zorginstellingen. 

 

Partnerschap met familie en verwanten versterken 

 Het voortzetten van de samenwerking en verbinding met cliëntvertegenwoordigers op 

huis- en werkgebiedniveau, onder andere met de Drienamiek-methode. 

 De verbinding en het overleg met cliëntvertegenwoordigers en verwanten op 

huisniveau willen wij structureel verankeren; zowel op informeel niveau als het 

bespreken van verbeterpunten in de zorg op huisniveau (bijvoorbeeld aan de hand 

van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek). 

 Ontsluiting cliëntportaal (CarenZorgt), zodat cliënten en/of hun vertegenwoordigers 

online toegang krijgen tot dossiergegevens en informatie tussen begeleiders en 

vertegenwoordigers elektronisch veilig kan worden uitgewisseld. 

 

Versterken en expliciteren antroposofische identiteit 

 Voortzetten van de verankering van de antroposofische cultuur/identiteit, onder 

andere door introductiecursussen en vervolg van het ingezette ontwikkeltraject voor 

leidinggevenden, orthopedagogen en artsen (missiegericht leren). Dit ontwikkeltraject 

wordt mede vormgegeven door de deelnemers zelf op basis van hun eigen kennis, 

ervaring en leerbehoeften. Hierdoor wordt in dit leertraject niet alleen aandacht 

besteed aan antroposofische kennis en inzichten, maar ook aan het persoonlijk eigen 



maken hiervan, inclusief innerlijke scholing en ontwikkeling. We willen hiermee 

stimuleren dat op de locaties ook initiatieven genomen worden om persoonlijke en 

innerlijke ontwikkelbijeenkomsten aan medewerkers aan te bieden. 

 Een kernelement van de antroposofische zorgmethodiek is de zogenaamde 

beeldvormende of intuïtieve cliëntbespreking. Doel hiervan is om vanuit gezamenlijke 

waarneming de wezenlijke ontwikkelingsvraag van de cliënt te herkennen en hierop 

aan te sluiten. In 2018 willen wij deze methodiek verder op de locaties inzetten, 

passend bij de context van de locatie, en medewerkers hierin meenemen en ‘on-the-

job’ opleiden. 

 Verder willen wij de meerwaarde van onze antroposofische identiteit (o.a. culturele 

leven, antroposofische therapieën en medicatie) zichtbaar maken en profileren, 

bijvoorbeeld door films/documentaires en wetenschappelijk onderzoek. Dit wordt 

onder andere gedaan door een gezamenlijke werkgroep met een afvaardiging van de 

Centrale Cliëntenraad. Ook wordt geparticipeerd in nationale en internationale 

projecten met betrekking tot outputgegevens van de antroposofische zorg. 

 

Helende omgeving 

 Het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorgomgeving door uitvoering te 

geven aan de renovatieprogramma’s die opgenomen zijn in het in 2017 opgestelde 

Strategisch Vastgoedplan en bijbehorende instandhoudingsprogramma’s. De 

gebouwen van de locaties (vooral de grote en oudere locaties) vragen om renovatie 

en aanpassing aan de huidige zorgvraag. In 2017 is een Strategisch Vastgoedplan 

opgesteld. De instandhoudingsplannen van de locaties Bronlaak en Overkempe 

hebben hierbij prioriteit, waarbij onder andere verouderd sanitair vervangen dient te 

worden.  

 Bij een schone en helende woon- en leefomgeving hoort ook hygiënisch werken en 

voldoende schoonmaak van woningen en werkgebouwen. 

 Tevens zal ook rekening gehouden worden met nieuwe projecten en het inspelen op 

het scheiden van wonen en zorg gericht op behoud van de vitaliteit en heterogeniteit 

van de woon- en werkgemeenschap. 

 

Missiegericht organiseren 

 Het verder bevorderen van de initiatiefkracht en het zelforganiserend vermogen van 

teams en medewerkers door het vergroten van verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden, binnen heldere organisatie- en financiële kaders. DeSeizoenen is er 

van overtuigd dat cliënten alleen in hun zelfstandigheid en initiatiefkracht kunnen 

worden versterkt als medewerkers ook de ruimte krijgen en voelen om vorm en 

inhoud te geven aan hun werk; dat zij op basis van onze kernwaarde 

tegenwoordigheid van geest kunnen handelen, binnen de kwaliteits- en 

veiligheidskaders en inhoudelijke uitgangspunten van de organisatie. De ingezette 

koers om het zelforganiserend vermogen van medewerkers en teams verder 

versterken zetten we in 2018 voort. Zowel op het gebied van het zelf roosteren 

(hiervoor wordt een nieuw roosterpakket geïmplementeerd) en beheren van materiële 

budgetten als het verbeteren van de zorg, in afstemming met cliënten en hun 

vertegenwoordigers. 

 Het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg geeft hier ook een impuls aan met de 

nieuwe pijler Teamreflectie. Daar waar teams werkwijzen willen veranderen die 

algemene uitgangspunten van de woon- en werkgemeenschap - en daarmee ook de 

belangen van andere cliënten en medewerkers - raken, zullen deze eerst op 

locatieniveau in afstemming met de lokale cliëntenraad besproken en afgestemd 

worden. 

 Eind 2017 wordt een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. De teams op de locaties 

zullen in 2018 in overleg met cliënten en hun vertegenwoordigers concrete 

verbeterpunten benoemen aan de hand van de uitkomsten hiervan 

(kwaliteitsverbeterkaarten). De directie levert een format voor het opstellen van de 

verbeterpunten aan en monitort het uitvoeringsproces. We maken hierbij een 

koppeling naar het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (teamreflectie). 



 Een specifiek aandachtspunt is een betere terugkoppeling aan en bespreking van de 

incidentmeldingen in de teams. Dit is in 2017 onderdeel geweest van de zelfscan van 

de teams. 

 Tot slot streven wij – aansluitend op onze zorgvisie – naar zoveel mogelijk teams van 

vaste begeleiders. Dit komt ten goede aan de cliënt en de medewerker. Dit vraagt om 

een actief wervingsbeleid, gelet op de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, en 

structurele terugdringing van het ziekteverzuim. 



 

7. Beoordeling directie  
 

Dit Kwaliteitsrapport geeft voor de directie een goede weerslag van de kwaliteit en 

veiligheid van de zorg van DeSeizoenen en met name de gewenste verbeterpunten. Het 

rapport bevat een aantal ‘meten = weten’ elementen die zichtbaar maken wat goed gaat 

en wat nog beter kan. Daarnaast vindt de directie de uitgebreide terugkoppeling van de 

teamreflecties bijzonder waardevol. De dagelijkse ervaringen van de medewerkers geven 

veel inzicht in hoe het er in de praktijk ‘echt’ aan toegaat en op welke wijze we ons 

verder kunnen verbeteren en ontwikkelen. Het bijwonen van de teamreflecties heeft 

hierbij een extra meerwaarde. Hierin komt niet alleen het ‘tellen en vertellen’ tot 

uitdrukking, maar ook het gezamenlijke gesprek over dilemma’s, lastigheden en 

noodzakelijke veranderingen. In deze interacties vindt ook het zoeken naar oplossingen 

en vernieuwingen plaats; ieder vanuit zijn/haar eigen rol en verantwoordelijkheid. Wat 

kan en wil het team zelf oppakken en waar is de ondersteuning vanuit leidinggevenden of 

ondersteunende diensten nodig? In deze ontmoeting ontstaat een gezamenlijk 

ontwikkelproces in plaats van dat uitkomsten van analyses en onderzoeken leiden tot 

aanbevelingen waar ‘de organisatie’ of ‘het management’ eenzijdig wat mee moet. 

 

In die zin past deze manier van gezamenlijk kwaliteit ontwikkelen heel goed bij onze 

sociaal-therapeutische identiteit en de ingezette beweging van het missiegericht 

organiseren. De directie hoopt dat het eind vorig jaar uitgezette cliëntervaringsonderzoek 

eenzelfde beweging kan bevorderen. Niet zozeer de uitkomsten van het onderzoek zelf 

zetten aan tot acties, maar vooral het gezamenlijke gesprek met alle betrokkenen over 

de uitkomsten. De directie wil dan ook, net zoals bij de teamreflecties, graag aansluiten 

bij bespreking van de uitkomsten in gesprekken tussen teams en cliënten en hun 

vertegenwoordigers op woonhuisniveau. Uit dergelijke gesprekken wordt ook vaak 

zichtbaar welke beleidswijzigingen of prioriteiten op organisatieniveau nodig zijn, die de 

directie kan sturen. 

 

In dit rapport worden verbeterpunten benoemd die de directie herkent en waar vaak ook 

al uitvoering aan gegeven wordt. Na lezing van het Kwaliteitsrapport zien wij als 

belangrijkste gemeenschappelijke prioriteiten voor de locaties van DeSeizoenen: 

 Allereerst het op orde brengen en houden van zoveel mogelijk vaste 

teambezettingen. Indien een team structureel kampt met de personeelsbezetting dan 

komt dit de zorg niet ten goede. De directie heeft een werkgroep 

‘arbeidsmarktkrapte’ en een werkgroep ‘vitaliteit’ ingezet om effectiever nieuwe 

medewerkers te werven en bestaande medewerkers te behouden en gezond te 

houden. Ook worden de ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers vergroot door 

aanpassing van het huidige functiegebouw. 

 Vervolgens is het van belang dat medewerkers ook goed opgeleid zijn en worden met 

betrekking tot zowel de specifieke zorgvragen van de cliënten waar zij mee werken 

als in algemene zin in de antroposofische zorgvisie en identiteit van onze organisatie. 

Ook op dit gebied is een werkgroep ingesteld die het bestaande opleidingsbeleid 

evalueert en verder ontwikkelt. 

 Met de invoering van het nieuwe ECD hoopt de directie het methodisch-cyclisch 

werken te versterken en hiermee de aansluiting bij de ondersteunings- en 

ontwikkelvraag van de individuele cliënt te bevorderen. Daarnaast is een doelstelling 

van de invoering van het ECD om de betrokkenheid en participatie van verwanten bij 

de zorg van de cliënt te bevorderen. 

 Tot slot wil de directie het werken aan de in het Meerjarenbeleid benoemde ambities 

en doelstellingen gerichter sturen en borgen. Directie en locatiemanagers zijn hiertoe 

ieder verantwoordelijk gemaakt voor één of twee programmalijnen waarop zij ook 

aanspreekbaar zijn.     



Adresgegevens 
 

Hoofdkantoor DeSeizoenen 

 

Bezoekadres: 

Bronlaak 

Gemertseweg 36 

5841 CE Oploo 

Postadres: 

Postbus 28 

5845 ZG  ST. ANTHONIS 

Telefoon: (0485) 388 900 

www.deseizoenen.org  
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Overkempe 

Koekoeksweg 100 

8121 CS  OLST 

Telefoon: (0570) 568 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdandi Zorgboerderij De Groote Modderkolk 

Vrijenbergweg 24a 

7371 AA  LOENEN (Gld) 
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Elivagar 

Koppelstraat 19a 

6088 EM  ROGGEL 

Telefoon (0475) 390 520 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Corisberg 

De Corisbergweg 1 

6416 HJ  HEERLEN 

 

Villa Terwinselen 

Mariastraat 2 

6467 EG  KERKRADE 

Telefoon (045) 5412451 

 

 



 

 

Bijlage Adviezen Externe Visitatiecommissie 
 
Het Externe Visitatieteam heeft het kwaliteitsrapport met plezier gelezen.  

  

De belangrijkste bevindingen en adviezen van het Externe Visitatieteam zijn: 

  

- Samenhang begeleidingsmethodieken. Zorg dat de verschillende 

begeleidingsmethodieken die DeSeizoenen hanteert congruent zijn met de 

kernwaarden en overkoepelende zorgvisie van de organisatie en neem iedereen hier 

in mee. Zorg voor consistentie en samenhang op basis van een voor alle betrokkenen 

herkenbare ‘waardenhiërarchie’. 

- Aandacht voor zelfsturende teams. Maak duidelijk wat je van hen verwacht en zorg 

dat medewerkers vanuit een eenduidige visie zelfstandig kunnen handelen en daartoe 

de ruimte krijgen. 

- Behoud en toetsen ontwikkelplannen. De ontwikkelplannen die in de afgelopen jaren 

met de zorgkantoren afgesproken waren, bevatten waardevolle zorginhoudelijke 

thema’s en doelstellingen. Zorg dat hieraan gewerkt blijft worden, ondanks dat de 

verplichting naar de zorgkantoren is komen te vervallen. 

- Intenties in ‘act’ omzetten. De visie, missie en bedrijfsfilosofie van DeSeizoenen zijn 

helder. Zorg voor navolgbaarheid en consistentie in de ontwikkeling en uitvoering van 

beleid. 

- Samenhang en overlap. Voorkom door inzet van verschillende instrumenten overlap 

en dubbelingen. Denk aan teamreflecties, bespreking van het 

cliëntervaringsonderzoek, cliënttevredenheidsmetingen en andere informatie in het 

nieuwe ECD. 

- Kennis antroposofische identiteit. Zorg dat (nieuwe) medewerkers en cliënten goed 

meegenomen worden in de antroposofische kernwaarden van de organisatie en de 

betekenis hiervan voor de dagelijkse zorgpraktijk. 

- Communicatie tussen ouders/wettelijk vertegenwoordigers, cliënt en begeleiding. De 

Driehoekskunde is een stevig uitgangspunt voor de zorgverlening. Laat dit 

consequent terugkomen in het beleid van de locaties. 

- DeSeizoenen wil graag vonken, maar is bang om vinken te verlaten. Bijvoorbeeld bij 

controle en beheersing van administratieve processen. Leer loslaten en anders 

vasthouden. Dit is een aandachtspunt bij bijvoorbeeld de implementatie van het 

nieuwe ECD, maar ook de vraag of kwaliteitscertificering nog gewenst is. 

- Meer efficiency wat uiteindelijk ten goede komt voor de cliënt. Durf te zeggen waar je 

voor staat en zo doen we het. Maak het vooral gemakkelijker voor cliënten, 

medewerkers en ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Durf keuzes te maken en wees 

zichtbaar.  



Bijlage Reflecties medezeggenschap en toezichthouder 
 

 

Centrale Cliëntenraad 

Met grote belangstelling hebben wij het Kwaliteitsrapport 2017 gelezen. De transparantie 

aangaande kwaliteit stellen wij zeer op prijs. Vooral weergave van de resultaten uit de 

zelfscans van de teams dragen bij aan deze transparantie. Eenieder van ons spiegelt het 

rapport uiteraard aan de eigen ervaringen (en die van andere wettelijke 

vertegenwoordigers) met de geleverde zorg door DeSeizoenen aan zijn of haar familielid. 

 

Wij hebben onze ervaringen aan een drie tal thema's opgehangen: 

1. Het antroposofisch gehalte herkenbaar in de uitvoering 

2. De kwaliteit van de zorg op werk en in de woonhuizen  

3. Het vertrouwen van ouders/verwanten, dat de zorg voor het familielid volledig kan 

worden overgelaten aan DeSeizoenen 

1.  Het antroposofisch gehalte herkenbaar in de uitvoering 

De CCr is verheugd over de ruime aandacht voor dit onderwerp. Nog steeds is de 

antroposofische identiteit meer zichtbaar in het werken dan in het wonen. Vanuit de 

zelfscan in de teams komt naar voren: “Afspraken rondom dagstructuur vanuit de 

antroposofie worden niet op alle woonhuizen opgevolgd.” Via cursussen en workshops 

kunnen begeleiders veel kennis op doen betreffende het antroposofisch gedachtegoed. 

Echter de vertaalslag maken naar het woonhuis blijkt dan toch weer moeilijk te zijn. Wij 

pleiten voor het “trainen on the job” in de woonhuizen. “Voorleven” hoe je de juiste sfeer 

creëert etc. 

2. De kwaliteit van de zorg op werk en in de woonhuizen  

Wij ondersteunen de ontwikkeling naar “zelfsturende teams”. De aandacht, die er bij 

DeSeizoenen is voor de werkwijze binnen de teams (missiegericht organiseren, 

teamcoaching) beoordelen wij als positief. Deze aandacht zal continue nodig zijn ook 

gezien het verloop binnen het personeel. Daarbij moet worden gewaakt voor 

overbelasting van individuele teamleden. Bij de taakuitvoering van een team is er sprake 

van een estafette-proces, waarbij het team als één persoon moet functioneren. Daarbij is 

het van belang dat elk teamlid kennis heeft van een groot aantal details van elke cliënt. 

Dit vereist een goede rapportagestructuur. Voorwaarde daarvoor is een goed werkend 

ECD, maar de kwaliteit van de inhoud is vooral een organisatorisch probleem. 

(Rapporteren, rapportage lezen, voorbereiding dienst). Op dit punt zien wij grote 

verschillen tussen begeleiders.  

 

Een blijvend aandachtspunt is de vrijetijdsbesteding, met name in het weekend. Er is in 

2017 aan gewerkt (Corisberg). Dit aandachtspunt wordt ook nog als problematisch 

ervaren (Bronlaak). Waarom worden cliënten wel bij het werken geactiveerd en niet in de 

vrije tijd?  

 

Het “downsizen” van verantwoordelijkheden en daarmee van een aantal regeltaken 

(bijvoorbeeld wat is de status van reparaties van rolstoelen moet er worden ingegrepen 

etc.) naar de teams vergt ook meer aandacht van het management. Begeleiders hebben 

niet altijd de vaardigheden in huis om deze regeltaken goed uit te voeren. Of om 

problemen te escaleren naar het management. Bij aanname, opleiding en coaching moet 

hier meer aandacht voor zijn.  

3. Het vertrouwen van ouders/verwanten, dat de zorg voor het familielid volledig kan 

worden overgelaten aan DeSeizoenen 

De CCr staat zeer positief tegenover het streven om “Verbinding en partnerschap met 

familie en verwanten” te versterken. 



 

Via de methodieken zoals Driehoekskunde, zijn wij als ouders in gesprek met de 

begeleiders en kunnen wij wederzijds uitspreken hoe wij vinden, dat het gaat met de 

onderlinge communicatie. Zodoende wordt er een kader geschapen om met respect voor 

elkaar “de details van alledag” te bespreken, hetgeen uiteindelijk mede leidt tot betere 

zorg voor de cliënt. 

 

Wij zien ook een afnemende betrokkenheid van ouders “op leeftijd”. Als ouders/ 

verwanten is het dan belangrijk om “los te laten” en de zorg echt een zijn volle omvang 

over te dragen aan DeSeizoenen. Wij vinden dan ook dat het streven moet zijn dat 

doktersbezoeken volledig door begeleiders moeten kunnen worden afgehandeld en 

opgevolgd. Natuurlijk moet daarbij ook gekeken worden naar de behoefte in deze van de 

ouders. Opvolging van doktersadviezen is een verantwoordelijkheid van de begeleiding 

en daarom is het van belang, dat er altijd een begeleider aanwezig is bij die bezoeken.  

Dit hoort bij het verlenen van 24-uurs zorg.  

 

Het streven om ouders en verwanten zoveel mogelijk te betrekken bij de 

gemeenschapsvorming en ook als vrijwilliger in te zetten voor allerlei taken steunen wij 

van harte. Dit mag echter niet leiden tot een schuldgevoel bij ouders en verwanten, die 

door welke redenen dan ook (ouder worden, ver weg wonen etc.) niet in staat zijn om 

hieraan invulling te geven.  

 

Bij dit thema past ook de problematiek rond de ouder wordende cliënt. Deze 

problematiek  stond in 2017 nog niet echt op de agenda maar wordt wel op twee locaties 

(Bronlaak, Corisberg) benoemd. De CCr is verheugd, dat dit in 2018 wel op de agenda 

staat. 

 

Ondernemingsraad 

Het rapport ziet er overzichtelijk uit en het geeft een goed inzicht op de wijze waarop 

DeSeizoenen als antroposofische zorginstelling lerende is en zich verder wil verbeteren. 

De zelfreflecties van de teams, waarbij in hoofdlijnen per locatie de bevindingen zijn 

beschreven, vindt de OR een toegevoegde waarde. De OR vindt het prettig te lezen waar 

de teams op de verschillende locaties mee bezig zijn. OR-leden zien een vorm van 

herkenbaarheid als het gaat om bewustwording van waar men sterk in is als team, waar 

nog behoeftes liggen en wat er verbeterd kan worden. 

 

Samenvattend vindt de OR dat DeSeizoenen een mooie ontwikkeling doormaakt.  

Adviezen die de OR voor het jaar 2018 wil meegeven zijn, dat de zorgafspraken tussen 

ouders/verzorgers en begeleiding duidelijk zijn en dat de antroposofische zorg en 

kernwaarden nog meer zichtbaar in de zorgprocessen tot uiting komen en bij de 

medewerkers bekend zijn. 

 

Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen heeft in de eerste plaats waardering voor de wijze waarop 

invulling is gegeven aan het kwaliteitskader en de ingezette lijn ten aanzien van het 

doorontwikkelen van het kwaliteitsinstrumentarium. 

Met name de bouwsteen zorgproces rond de individuele cliënt en de bouwsteen 

zelfreflectie van de teams zorgen voor adequate aangrijpingspunten voor de teams 

gericht op het borgen van de kwaliteit van zorg. Hierbij is het verheugend te zien dat 

medewerkers over het algemeen trots zijn op de wijze waarop zij de cliënten begeleiden. 

Er is veel aandacht voor de ondersteuningsbehoefte en de persoonlijkheid van de cliënt. 

De grote betrokkenheid, het verantwoordelijkheidsgevoel en de onderlinge collegialiteit 

die uit de teamreflecties naar voren komen, vormen de kern van kwaliteit van zorg, 

liefdevolle zorg en plezier in het werk. Dit is een belangrijke basis die gekoesterd dient te 

worden, zeker in tijden van arbeidskrapte en toegenomen werkdruk en complexiteit van 

de cliëntvraag. 

 



Ten aanzien van het verbeteren van het methodisch-cyclisch werken ziet de RvC de 

introductie van het nieuwe ECD als een goede gelegenheid om verbeterslagen te maken. 

Daarbij is het van belang aandacht te geven aan het doel van het vastgelegen van 

relevante (overdracht) gegevens, persoonlijke doelen en cliëntrisico’s. De juiste 

informatie, op het juiste moment, op de juiste plaats als basis voor kwaliteit van zorg, 

het voorkomen van fouten en mitigeren van risico’s. Tevens vraagt het verminderen van 

medicatieincidenten op een aantal locaties specifieke aandacht waarbij de RvC het van 

belang acht de ingezette verbeteracties goed te volgen. 

De zelfreflecties in de teams zetten uitvoerig uiteen wat het team zelf ziet als 

sterktepunten en punten waar aandacht voor is. Deze opbrengst is waardevol en zal nog 

verder tot zijn recht komen en leiden tot verdere verbetering als daar met regelmaat tijd 

en aandacht voor wordt vrijgemaakt; voor zowel het team zelf als in dialoog met de 

cliënten en zijn of haar verwanten. 

 

In dit kwaliteitsrapport is gebruik gemaakt van minder actuele 

cliënttevredenheidsmetingen. Hier ziet de RvC nog ruimte voor verdere ontwikkeling. 

Goede cliënttevredenheidsindicatoren zorgen voor een compleet beeld op de kwaliteit van 

zorg en aangrijpingspunten voor verbetering. De RvC onderschrijft derhalve de inzet van 

de directie om ook dit perspectief het komende jaar verder te versterken en mee te 

nemen in de kwaliteitscyclus. 

 

De antroposofische grondslag  en de waarden gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en 

tegenwoordigheid van geest staan centraal in de missie van DeSeizoenen. Vanuit deze 

opvattingen onderscheidt DeSeizoenen zich ten opzichte van andere zorgaanbieders 

wezenlijk in de manier waarop  gewerkt wordt en de cliënt wordt ondersteund en 

begeleid. Deze identiteit zorgt voor een duidelijke sturingsfilosofie en voor verbinding 

tussen de diverse locaties. Dit kwaliteitsbeeld geeft op locatieniveau goed weer waar er 

op het punt van identiteit aandachtspunten liggen. De RvC onderschrijft de inzet en  

aanpak ten aanzien van het verder versterken en expliciteren van de antroposofische 

identiteit. 

 

Samengevat heeft de RvC waardering voor het kwaliteitsbeeld 2017 en zal de RvC aan de 

hand van de naar voren gekomen verbeterpunten nauwkeurig de ontwikkeling van de 

kwaliteit van zorg vanuit een antroposofische grondslag volgen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlagen Zelfreflectie Teams  
 

Screening voorbereiding Zelfreflectie Team (Bouwsteen 3 Kwaliteitskader) 

Ingevuld door: 

Thema’s  Feiten op basis van bronnen  

(bron vermelden) 

Conform afspraak? (evt. 

toelichten) 

Identiteit 

Scholing antroposofie 

 

 

 

Afspraken gewoonten en 

rituelen 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuningsplan 

Zijn alle 

ondersteuningsplannen 

actueel? 

 

  

Zijn deze aantoonbaar in 

samenspraak met cliënt 

danwel verwanten 

opgesteld?  

 

  

steekproefsgewijs 2 

ondersteuningsplannen 

van verschillende 

OPVérs: 

Zelfredzaamheid en 

ondersteuningsbehoeften 

(wat is nodig); 

 

 

Gezondheidsrisico’s en 

veiligheid (een individuele 

risico-weging); 

 

Ervaren kwaliteit van 

bestaan (welke tekorten 

wat doen we eraan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Betrokkenheid van 

familieleden en belangrijke 

anderen 

 

Doelen en 

uitvoeringsafspraken over 

dagelijkse zorg en 

ondersteuning. Zijn deze 

navolgbaar? (zie 

rapportage)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Veilige zorg 

 

Overzicht incidenten  

 

 

 ARBO en RI&E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevindingen 

cliëntervaringsonderzoek  

 

 

 

Klachten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezige 

personeelsformatie vs. 

ingezette 

personeelsformatie vs. 

begrootte formatie 

 

  

Opleiding- en 

scholingsinformatie team 

 

 

 

 

 

 

Inwerkprogramma gevolgd? 

 

Verplichte scholingen 

  



gevolgd? 

 

 

 

Bekwaamheden op orde? 

   

Ziekteverzuim en aard 

van werkgerelateerd 

verzuim  

 

 

 

Communicatieafspraken- 

overlegstructuur  
  

 

 



 

  Bijlage Het teamgesprek en gespreksverslag 

 



 

 

De kleuren van ons team 

formulier zelfreflectie  

Team: ……………………………………………………… 

Datum gesprek: …………………………………………………… 

 

Stralende kleuren 

 

Hierin zijn wij sterk en zijn wij als team trots: 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dit gaan wij ermee doen: 

 …………………………………………………….. 

 …………………………………………………….. 

 …………………………………………………….. 

 

 

Hoe: 

……………………..…

…………………..……

……………………….. 

 

Wanneer: 

……………………..…

…………………..……

……………………….. 

 

Evaluatie: 

……………………..…

…………………..……

……………………….. 

 

 

Dit merken de bewoners/cliënten ervan: 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Minder stralende kleuren 

 

Hierin willen wij als team graag groeien: 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    



Dit gaan wij ermee doen: 

 …………………………………………………….. 

 …………………………………………………….. 

 …………………………………………………….. 

 

Hoe: 

……………………..…

…………………..……

……………………….. 

Wanneer: 

……………………..…

…………………..……

……………………….. 

Evaluatie: 

……………………..…

…………………..……

……………………….. 

 

 

Dit gaan de bewoners/cliënten ervan merken: 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Doffe kleuren 

 

Hierin hebben wij als team ondersteuning nodig: 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dit gaan wij ermee doen: 

 …………………………………………………….. 

 …………………………………………………….. 

 …………………………………………………….. 

 

 

Hoe: 

……………………..…

…………………..……

……………………….. 

 

Wanneer: 

……………………..…

…………………..……

……………………….. 

 

Evaluatie: 

……………………..…

…………………..……

……………………….. 

 

 

Dit gaan de bewoners/cliënten ervan merken: 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


