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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 deel 

uitmaakt onze woon- en werkgemeenschappen. Vanuit onze ontwikkelingsgerichte visie 

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.  

 

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 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.  

 

In 2018 hebben we ons eerste Kwaliteitsrapport opgesteld. Bij de bespreking hiervan met 

betrokken partijen als medezeggenschapsorganen, Raad van Commissarissen en de 

verschillende Zorgkantoren bleek er veel waardering te zijn voor met name de openheid 

en transparantie waarmee DeSeizoenen in het Kwaliteitsrapport inzicht geeft in sterke én 

verbeterpunten. Dit kwam ook aan de orde in de bespreking van het Kwaliteitsrapport 

met de Externe Visitatiecommissie. Als verbeterpunt werd benoemd dat de specifieke 

antroposofische zorgkwaliteit in het leven van alledag van de cliënt nog weinig ‘kleur’ 

kreeg in het Kwaliteitsrapport. Ook werd een cliëntversie van het Kwaliteitsrapport 

gemist. 

 

Mede naar aanleiding van deze verbeteradviezen hebben wij het Kwaliteitsrapport 2018 

anders opgebouwd en verlevendigd met teksten en uitspraken van cliënten en hun 

vertegenwoordigers. We hopen hiermee dat de dagelijkse ervaren kwaliteit van de zorg 

en ondersteuning op onze woon- en werkgemeenschappen en het beleid dat hieraan ten 

grondslag ligt in het rapport beter zichtbaar worden. Ook hebben we getracht de leer- en 

verbetercyclus nadrukkelijker te beschrijven. Hiermee willen wij opmerken dat het 

integreren van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg met onze eigen beleidscyclus van 

jaarlijkse Ondernemingsplannen per locatie zich nog in een ontwikkelstadium bevindt. 

 

Een cliëntversie van het Kwaliteitsrapport 2018 wordt in afstemming met de 

Bewonersraden nog opgesteld. Vanwege de rijke input en verbetersuggesties van de 

Externe Visitatiecommissie van vorig jaar is besloten om dit jaar geen externe visitatie te 

organiseren en deze weer volgend jaar te houden (tweejaarlijkse verplichting). 

 

 

 

Merlijn Trouw, mede namens Peter Lensselink  

Directie DeSeizoenen  
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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 en om hen te helpen werken aan voortdurende 

kwaliteitsverbetering. 

 

Het Kwaliteitskader bestaat uit vier bouwstenen:  
- Bouwsteen 1: zorgproces rond de individuele cliënt (het ondersteuningsplan) 

- Bouwsteen 2: onderzoek naar cliëntervaringen  

- Bouwsteen 3: zelfreflectie in teams 

- Bouwsteen 4: externe visitatie (ten minste tweejaarlijks)  

 

De zeven thema’s van het Kwaliteitskader zijn: 

1. Kwaliteit van het zorgproces rondom de individuele cliënt 

2. Eigen regie cliënten 

3. Ervaringen van cliënten (gebruik Cliëntervaringsinstrumenten Waaier 2017-2019) 

4. Samenspel in zorg en ondersteuning 

5. Borging van veiligheid in zorg en ondersteuning 

6. Betrokken en vakbekwame medewerkers 

7. Geprioriteerde verbeteringen, overzicht keuzes die het bestuur maakt ten aanzien 

van kwaliteitsverbetering. 

 

In dit Kwaliteitsrapport laten we al deze thema’s aan bod komen, waarbij we voor een 

eigen opbouw van het rapport gekozen hebben. 

 

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.  

 

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 2018 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. De reflecties van deze organen zijn 

opgenomen in dit rapport.  

 

Het Kwaliteitsrapport wordt besproken met de Centrale Cliëntenraad, Lokale 

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

medewerkers. Een samenvatting van het Kwaliteitsrapport wordt opgenomen in het 

Jaarverslag 2018 van DeSeizoenen. 

 

DeSeizoenen 

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.   
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3. Wat is voor ons kwaliteit van zorg en leven? 
 

“Toen ik hier de eerste keer kwam, wist ik al dat ik hier wilde blijven. Het 
is een kleine, hechte gemeenschap vol warmte en geborgenheid. Elke 
ochtend wensen we elkaar na de spreuk een fijne dag toe. Dat is een 

mooie manier om de dag te openen. En de jaarfeesten zijn heel gezellig. 
Je voelt door die feesten waar je in het jaar bent.”  

“We letten hier ook goed op het eten. Dat is biologisch. We eten gezond, 
dus niet te veel aardappelen of pasta, wel veel groente. En een tot twee 

keer per week eet heel Bronlaak vegetarisch. Maar als je wilt, kun je ook 
elke dag vegetarisch eten.” 

“Er is nog iets wat hier anders is dan anders: we knutselen niet voor de 
hobby, het is echt werk. Wat wij maken, bijvoorbeeld in de 

kaarsenmakerij, wordt verkocht in de winkel. In de sociale werkplaats 
waar ik eerst zat, moest ik dingetjes in een zakje doen, en pinnetjes in een 

dingetje doen. Als je telkens achter elkaar hetzelfde doet, word je een 
soort robot. Het is veel leuker om creatief bezig te zijn dan geestdodend 
werk te doen in een sociale werkplaats. Dit werk hier is levend.”  

 

Gina, die in onze woon- en werkgemeenschap Bronlaak woont, verwoordt in 

bovenstaande heel goed wat voor DeSeizoenen kwaliteit van zorg is. Dat het in eerste 

instantie gaat om samen-wonen, samen-werken en samen-leven. Dat ieder er mag zijn 

en zich gezien en gekend voelt en onderdeel kan uitmaken van een gemeenschap. Dat 

ontwikkeling en werk er toe doen. En dat het niet primair om ‘zorg’, maar om ‘leven’ 

gaat. In beleidstermen heet dat ‘kwaliteit van bestaan’. 

 

Wij gaan er vanuit dat elk mens een innerlijke drang tot ontwikkeling heeft en dat elk 

mens in het leven hobbels, obstakels en beperkingen tegenkomt. Vanuit verbinding met 

de mensen en de wereld om ons heen wil DeSeizoenen het leven en de ontwikkeling van 

cliënten ondersteunen: 

 

 

 

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. 
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Hierbij laten we ons leiden door de volgende kernwaarden:  

 

- 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.  

 

“We maken gebruik van ieders talenten. Zo hebben we hier een jonge 

vrouw in een rolstoel die ik ‘een engelenkindje’ noem: ze praat niet en 
werkt niet aan een product, maar door de rust en tevredenheid die zij 
uitstraalt, levert ze een heel belangrijke bijdrage aan de goede sfeer in de 

groep. Ik zeg altijd: zij werkt het hardst van allemaal.” 

Luciënne Wilbrink, teamleider creatief atelier Verdandi 

 

- Dienstbaarheid:  elkaar helpen bij de unieke ontwikkelweg van de 

ander.  

 

“We vermoeden dat een van onze cliënten met Down licht aan het 
dementeren is. Hij draait soms het dag- en nachtritme om en als er iets 

verandert, heeft hij steeds meer moeite om zich aan te passen. Op zeker 
moment viel me op dat hij altijd een lege ballon bij zich heeft. Bij ons 

heeft elke dag een eigen kleur, voor de herkenbaarheid. Ik heb een grote 
zak gekleurde ballonnen gekocht en elke dag wisselen we samen uit de la 
in de werkplaats de ballon om, zodat de kleur van zijn ballon past bij de 

dag. Op die manier houden we hem er toch bij.” 

Maaike Stegeman, medewerker houtwerkplaats Overkempe 

 

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

inlevend waarnemen en een levendig denken.  

 

In een zin gebruikt het bezoek het woord ‘ontploffen’, waarop Remco 
direct reageert: “Ik ga ontploffen!” Zijn blik is intens, hij spant alle spieren 

in zijn lijf, zijn gezicht loopt rood aan. Zijn begeleidster gaat naast hem 
staan, maakt oogcontact, glimlacht en zegt: “Zullen we je dan maar in de 

vijver gooien om af te koelen?” Remco lacht ook, zijn oogopslag wordt 
zacht en zijn lichaam ontspant.   

Bernard Lievegoedhuis, Overkempe  

 

De zorgvisie en kernwaarden van DeSeizoenen komen voort uit onze antroposofische 

grondslag. Dit houdt onder andere in dat wij elk mens als een unieke geestelijke 

persoonlijkheid beschouwen en met aandacht en interesse steeds zoeken naar een 

volgende ontwikkelingsstap.  
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Wij willen betekenisvol zijn door:  

- Cliënten een 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.).  

 

 

“In het begin moest ik erg wennen. Ik had eerst op mezelf gewoond, nu 
kwam ik in een groep met drukte. Dat was moeilijk voor me. Ik was 
depressief, liep met een gebogen rug. Ik had probleempjes met bewoners, 

bijvoorbeeld iemand die me commandeerde.”  

“Ik weet dat er mensen zijn waar ik altijd mee kan praten als ik me niet goed 
voel. Dat is iets wat me raakt, maar ik word er ook vrolijk van. Ik zie dat er 

begeleiders zijn die het leuk vinden om met ons te werken.”  

“Het is een verschil van dag en nacht hoe ik hier me voel, vergeleken met 
Troyes (in Frankrijk). Ik heb veel meer energie. Ik ben vermoeider door de 

drukte dan door het werk zelf. In Troyes had ik het allebei.”  

“Ik ga niet in stapjes vooruit, maar in stappen. Ik voel mezelf groeien en dat 
is heel mooi. Het is alsof je personage in je videogame steeds sterker wordt. 
Er zijn veel dingen waar ik heel trots op ben en daar voel ik me goed over. Bij 

iedere stap ben ik heel tevreden.”  

Arne, cliënt van locatie Elivagar 
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4. Aan welke verbeteringen hebben we in 2018 gewerkt?  
 

In het Kwaliteitsrapport 2017 heeft de directie – naast de lopende speerpunten uit het 

meerjarenbeleid - de volgende aandachts- en verbeterpunten benoemd: 

 
1. Het op orde brengen en houden van zoveel mogelijk vaste teambezettingen.  

2. Professionalisering van medewerkers 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.  

3. Versterken methodisch en cyclisch werken met het nieuwe Elektronische 
CliëntenDossier.  

4. Bevorderen betrokkenheid en participatie van verwanten bij de zorg van de cliënt.  

5. Sturing verbeteren op het behalen van de doelstellingen uit het Strategisch 

Beleidsplan (met name verbeteren vastgoed voor cliënten).  

 

Hieronder geven wij aan wat wij in 2018 gedaan hebben om verbeteringen op deze 

thema’s te realiseren. 

 

Ad 1) Personeelskrapte 

- In 2018 zijn, mede door de Werkgroep Arbeidsmarkt, verschillende maatregelen 

genomen om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. De locaties Bronlaak, 

Overkempe en Elivagar hebben de grootste moeite gehad om vacatures weer (tijdig) 

op te vullen. 

- Er zijn speeddates op de locaties georganiseerd, locatie Eindhoven en Bronlaak 

hebben een film laten maken ter promotie, verschillende medewerkers hebben een 

vlog-cursus gevolgd en maken enthousiasmerende filmpjes voor social media. 

- De personeelsadvertenties zijn aantrekkelijker opgesteld en er wordt actiever en 

gerichter geworven, onder andere via regionale media en de netwerken van de 

medewerkers. 

- Directie en locatiemanagers hebben voorgenomen besluiten genomen voor 

aanpassing van het functiegebouw, waardoor functies hoger ingeschaald worden en 

er meer doorgroeimogelijkheden voor medewerkers gecreëerd worden. 

- Binnen De Corisberg is met succes een flexpool ingericht, waardoor er nauwelijks 

gebruik gemaakt hoeft te worden van uitzendkrachten. 

- Binnen Bronlaak is een traject voor zij-instromers gestart. 

- Een werkgroep heeft zich bezig gehouden met het ontwikkelen van onze visie op 

werkgeverschap: wat onderscheidt ons van andere organisaties, waar komt onze 

antroposofische identiteit in het werkgeverschap tot uitdrukking? In 2019 krijgt dit 

een vervolg. 

 

Bovenstaande maatregelen hebben er (mede) toe geleid dat de personele 

bezettingsproblemen aan het eind van 2018 veel beter te beheersen waren dan aan het 

begin van het jaar. De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt zal echter ook de 

komend jaren nog veel (beleids)aandacht vragen. 

Ad 2) Professionalisering en ontwikkeling medewerkers 

 

- Het organisatiebrede introductie- en opleidingsbeleid is aangescherpt. Hierbij wordt 

ook samengewerkt met antroposofische opleidingsinstellingen en andere 

antroposofische zorginstellingen. Op elke locatie worden introductie- en 

orïentatiebijeenkomsten gehouden ten aanzien van onze antroposofische identiteit. 

Medewerkers van de kleinere locaties sluiten hierbij soms aan bij de programma’s op 

de grote locaties. 

- In de eerste helft van 2018 is een intensief opleidingsprogramma voor alle 

leidinggevenden en behandelaren in de antroposofische achtergronden en identiteit 

van onze zorgverlening afgerond, onder de noemer missiegericht leren. 
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- Verschillende medewerkers hebben deelgenomen aan landelijke cursussen en 

opleidingen op het gebied van de sociaal-therapie en/of antroposofie. 

- 9 leerlingen volgen de weer nieuw gestarte Mbo-opleiding vanuit de antroposofische 

opleidingsinstelling Skillz. 

- Vanuit DeSeizoenen hebben een 15-tal medewerkers, waaronder enkele MT-leden, 

deelgenomen aan de tweejaarlijkse herfstconferentie over heilpedagogie en 

sociaaltherapie in Dornach, Zwitserland (het internationale centrum voor de 

antroposofie).  

- Alle nieuwe medewerkers ontvangen bij indiensttreding belangrijke informatie over 

DeSeizoenen, waaronder de missie- en identiteitsbeschrijving.  

- De beeldvormende bespreking is verankerd op de locaties Elivagar, De Corisberg en 

Verdandi. Op de andere locaties wordt de beeldvormende methodiek ingezet wanneer 

dat in specifieke cliëntsituaties aan de orde is.  
- We zetten e-learning in op het gebied van het werken met het elektronisch 

cliëntendossier ONS, medicatieveiligheid en informatieveiligheid. 

- Op zowel Bronlaak als De Corisberg wordt er door medewerkers en 

ouders/vertegenwoordigers in werkgroepen samen gewerkt aan de borging van de 

antroposofische identiteit. 

Ad 3) Versterking methodisch en veilig werken met nieuw Elektronisch Cliëntendossier 

(ONS). 

- In 2018 is het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) ONS van leverancier Nedap op alle 

locaties ingevoerd. Dit geldt zowel voor de productieregistratie en –declaratie als voor 

het zorgdossier. Alle ondersteuningsplannen zijn opgenomen in het ECD en de 

begeleiders zijn getraind in het rapporteren in het nieuwe ECD. Nieuwe medewerkers 

worden geïnstrueerd door middel van een specifiek ontwikkelde e-learningmodule. 

- Een klankborggroep van cliënten, medewerkers en cliëntvertegenwoordigers heeft 

zich gebogen over de uitgangspunten voor de wijze waarop cliënten en hun 

vertegenwoordigers elektronisch toegang kunnen krijgen tot het ECD (Carenzorgt).  

- Om communicatie per e-mail met cliëntvertegenwoordigers en andere 

zorgorganisaties AVG-proof te laten verlopen, is er een beveiligde 

communicatieverbinding (Zorgmail) voorbereid (in 2019 ingevoerd). 

Ad 4) Samenwerking met verwanten 

- Over het algemeen is er veel contact tussen ouders/vertegenwoordigers en 

begeleiders op teamniveau. Op de twee grote locaties is er behoefte om ook 

locatiebrede zaken met en via contactouders te kunnen communiceren. Op Bronlaak 

is er met de familievereniging veel aandacht besteed aan het benoemen van 

contactverwanten en contactbegeleiders per woonhuis. 

- Op Overkempe hebben nagenoeg alle woongroepen al langer een contactouder. Zij 

vormen een verbindende schakel tussen overige ouders enerzijds en de LCr en het 

management anderzijds. Bovendien is er naast de LCr en de familievereniging een 

groep actief-betrokken ‘brussen’ (broers en zussen) die ook bijeenkomsten 

organiseert en ingezet wordt bij activiteiten.  

- Op vrijwel alle locaties wordt naar tevredenheid van zowel 

ouders/vertegenwoordigers als medewerkers gebruik gemaakt van de methodiek 

Driehoekskunde om de samenwerking tussen begeleiders en ouders/verwanten te 

verbeteren. 

- Op veel locaties zijn ouders/verwanten nauw betrokken bij het vieren van 

jaarfeesten. 

- Op Bronlaak wordt de netwerkkaart samen met de cliënt gemaakt. 

 

 

“Arnes begeleider is benaderbaar. Je komt binnen en het is er prettig. Je 

maakt eerder deel uit van het geheel dan dat je op bezoek bent.” 

Hans Punt, vader cliënt Elivagar en lid lokale cliëntenraad 
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“Er is wel verloop onder medewerkers, maar de zorgvuldigheid en 

betrokkenheid in de zorg is groot. De contactmomenten met ons als ouders 
zijn heel adequaat.”  

Corry Vroon, ouder cliënt Verdandi en lid lokale cliëntenraad 

 

Ad 5) Realiseren doelstellingen Strategisch Beleidsplan (met name vastgoed voor 

cliënten) 

- Op Bronlaak en Overkempe zijn intensieve werksessies gehouden voor de uitwerking 

van het Strategisch Vastgoedplan op locatieniveau. De conceptversies hiervan zijn 

ter advisering voorgelegd aan de Lokale Cliëntenraden. Tevens zijn deze 

conceptplannen voorgelegd aan verhuurder Vastgoed DeSeizoenen BV, met het oog 

op actualisering van de overeengekomen instandhoudings- en investeringsprojecten. 

- Op Bronlaak is verouderd sanitair aangepakt en is de nieuwbouw van het 

Veerhuis/Bakhuys voorbereid door keuzes te maken ten aanzien van doelgroep, 

groepsgrootte en locatie van de nieuwbouw. De selectie van de architect en de 

aanstelling van een projectmanager door de Vastgoed DeSeizoenen BV hebben 

plaatsgevonden. 

- Op Overkempe zijn scenario’s geschetst voor de toekomstige renovaties van de 

woonhuizen en werkgebieden. Deze zijn besproken met de verhuurder en worden 

nader uitgewerkt. Het grondig gerenoveerde Zr. Smoldershuis is in de zomer 

opgeleverd. De eerste renovatie- en onderhoudsplannen van de kleinere 

zorgwoningen zijn in uitvoering genomen. 

- Op De Corisberg zijn de herstelwerkzaamheden op de daken van de woonhuizen 

afgerond en zijn de woonhuizen van schilderwerk voorzien 

- Naar aanleiding van de teamreflecties zijn op woonhuisniveau diverse 

onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd om de woonomstandigheden voor cliënten te 

verbeteren. 

- Met het oog op certificering van de brandmeldinstallaties zijn op alle locaties 

werkzaamheden verricht ter voorbereiding op de certificering. 

 

Een prikkelend advies van de Externe Visitatiecommissie in 2018 was om nog meer 

consistentie en eenheid aan te brengen in de uitvoering van beleid. De visie, missie en 

bedrijfsfilosofie van DeSeizoenen zijn helder. Het advies was: Zorg ook voor 

navolgbaarheid en consistentie in de ontwikkeling en uitvoering van dit beleid. 

Bijvoorbeeld door een herkenbare ‘waardenhiërarchie’ te hanteren vanuit strategisch 

beleid tot aan de daadwerkelijke zorg en ondersteuning aan de cliënt. Of wellicht beter 

gezegd, vanuit de zorgrelatie tussen medewerker en cliënt te zorgen dat alle faciliterende 

processen en het strategisch organisatiebeleid deze zorgrelatie ondersteunen en het 

welzijn en ontwikkeling van zowel cliënt als medewerker dienen. Directie en management 

zijn zich hiervan bewust en hebben hier in 2018 geregeld bij stilgestaan; ook met het 

besef dat dit een blijvend aandachtspunt is voor het te voeren beleid.  
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5. Zorg en ondersteuning voor de cliënt 
 

 

“Derek kwam hier vorig jaar binnen als een timide jongetje dat zichzelf 
nooit goed genoeg vond. Onlangs vertelde hij op de boerderij aan een 

groot publiek van ouders over zijn werkzaamheden.” 

Joanne Jansma, ondersteuningsplanverantwoordelijke Overkempe  

 

5.1 Kwaliteit van zorg rondom individuele cliënt: Ondersteuningsplancyclus  

Iedere cliënt heeft een ondersteuningsplanverantwoordelijke (OPV’er) 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 

OPV’er 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 OPV’er en orthopedagogen werken nauw samen, bespreken de 

voortgang van de ontwikkeldoelen, cliëntrisico’s en bereiden de evaluaties voor. De 

OPV’er is verantwoordelijk voor de continuïteit van de begeleidingsafspraken en heeft 

hierover overleg met collega’s van het woonhuis en werkgebied. De OPV’er is de 

coördinator van het proces en verbinder van alle betrokkenen rondom de cliënt en 

behartigt binnen DeSeizoenen de ‘stem’ van de cliënt.  

De OPV’er zorgt voor tijdige evaluaties en bijstellingen van doelen en 

uitvoeringsafspraken in het ondersteuningsplan.  

 

 

‘Ik heb met mezelf doelen afgesproken. Het zijn er ongeveer tien. Een doel 

is: bewust aandacht en tijd besteden aan vrienden en mensen die me lief 
zijn. Daar krijg je ook heel veel voor terug. Wat ik dan doe? Ik voer 
gesprekken die ergens over gaan. Soms neem ik een video op die ik 

rondstuur, over dingen die ik belangrijk vind. Soms praat ik met een 
vriend tijdens een wandeling. Dan heb ik twee doelen in één: ik besteed 

aandacht aan die vriend en ik ben in de natuur.” 

“Een ander doel is dat ik op tijd naar bed ga. Daar houd ik me ook aan. 
Dat is beter voor me.” 

“In mijn kamer hangen de doelen in het zicht. Ik zie ze elke dag. Zo weet 

ik waar ik aan wil werken. Tien doelen, dat is wel te doen. Je moet wel 
consequent blijven om het vol te houden. Ik wil het laten lukken. Ik word 
er gelukkiger door.” 

Maarten, cliënt van locatie Eindhoven  
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In 2018 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: circa 90% (vanwege implementatie ECD is monitoringslijst niet meer actueel) 

- Corisberg: 100 %  

- Elivagar: 100 %  

- Locatie Eindhoven: 100%  

- Overkempe:90 %  

- Verdandi: 100%  

 

Per 1 januari 2018 is DeSeizoenen voor wat betreft de administratie overgestapt op het 

elektronisch cliëntendossier (ECD) van Nedap Healthcare ONS. Tevens is 2018 gebruikt 

voor de implementatie van het ondersteuningsplan in het ECD zodat per 1 januari 2019 

de ondersteuningsplannen, rapportages, evaluaties en procesmonitoring vanuit ONS 

gebeurt.  

 

DeSeizoenen wil ouders/ vertegenwoordigers de mogelijkheid geven de betrokkenheid bij 

de ondersteuning te vergroten door hen o.a. toegang te geven in het zorgplan en 

rapportage. We hebben geconstateerd dat dit ook morele vragen oproept bij zowel de 

cliënt als medewerker. Eind november 2018 heeft een Moreel Beraad ten behoeve van de 

implementatie van het cliëntenportaal CarenZorgt plaatsgevonden. Hieraan namen 

vertegenwoordigers van cliënten, lokale cliëntenraden en begeleiding deel. Tijdens dit 

beraad kwamen diverse dilemma’s en onderwerpen aan de orde die in een vervolgsessie 

in 2019 verder uitgewerkt worden.  

 

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.  

 

 

“In andere instellingen kreeg ik vaak straf, soms hardhandig, als ik 
verkeerde gedachten had of verkeerd gedrag liet zien. Hier gaan ze 
respectvoller met me om. Dat vind ik veel prettiger. Hier zijn ze ook heel 

duidelijk in hun grenzen, maar ze straffen niet. We bespreken hoe ik het 
anders kan doen. Ik leer ervan.” 

Dorothea, cliënt van locatie Overkempe 

 

5.2 Eigen regie en keuzes 

 

DeSeizoenen besteedt veel aandacht aan het volgen van de individuele behoefte en 

keuzes van cliënten, zowel in het wonen en werken als in de vrijetijdsbesteding. Steeds 

trachten begeleiders in overleg met elkaar en met de cliënt en diens 

vertegenwoordiger/verwanten te kijken naar de volgende ontwikkelbehoefte van de 

cliënt. Afspraken over keuzes en ontwikkeldoelen van de cliënt worden vastgelegd in het 

ondersteuningsplan. Deze ontwikkeldoelen hebben betrekking op het wonen, het 
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werken/leren en de vrijetijdsbesteding. Met name op dat laatste gebied komen de eigen 

wensen en behoeften van de cliënt zeer expliciet aan de orde. 

 

“Het vrijetijdsaanbod is enorm. Het is bijvoorbeeld moeilijk om een 
bewonersavond over de bewonersraad te plannen, want de een is naar 

paardrijden, de tweede naar muziek, de derde is zwemmen en de vierde 
doet een andere sport. En dan heb je nog de cursussen van het Kaspar 

Hauserhuis.” 

Rob, voorzitter bewonersraad Bronlaak 

“Ik heb verschillende cursussen bij het Kaspar Hauserhuis gedaan, het 
cursushuis van Bronlaak. Bijvoorbeeld de cursus Jaarfeesten. We 

knutselden om het huis te versieren en je hoort er verhalen. Die krijg je 
mee naar huis. Dan kan je ze daar aan je groep vertellen. Ik heb ook een 

cursus Beeldhouwen gedaan. En een cursus Sporten. Die bestond uit 
balspellen, rennen, gezond bezig zijn, en uitstapjes naar de atletiekbaan 
en de sportschool. Ik heb ook Yoga gedaan. Daar blijf ik lenig en 

ontspannen van. Het leukste vond ik de cursus Vreemde talen en culturen. 
Daar leerde je bijvoorbeeld de Franse, Spaanse en Nederlandse spelling 

van een woord. En je mocht ook proeven uit de verschillende culturen.” 

Gina, cliënt van locatie Bronlaak 

“Vrije tijd is nog een struikelblok voor mij. Ik woon op mezelf. In het 
weekend ga ik wandelen en bij de huizen koffiedrinken. Ik heb wel 

hobby’s, maar die doe ik alleen. Ik wil graag vrijwilligerswerk doen of bij 
een club. We gaan nu onderzoeken wat bij mij past. Het contact met 

andere cliënten is wel goed. Ze mogen me graag en zijn blij me te zien. 
Dat is een goed gevoel.” 

Bart, cliënt van locatie Elivagar 

 

Een belangrijk aspect in het leven om eigen regie op te ervaren betreft seksualiteit. Dit 

geldt voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking. DeSeizoenen besteedt 

veel aandacht aan het thema seksualiteit. Zo werd op de locatie Overkempe in 2018 

hierover een congres voor bewoners georganiseerd. 

Bewonerscongres Overkempe 'Praten over seks?! Heel gewoon!'  

Seksuele vorming is een onderdeel van seksuele opvoeding. Veel mensen met een 

beperking hebben weinig kennis van het eigen lichaam omdat zij niet of onvoldoende 

geïnformeerd zijn over seksualiteit. Dat kan tot gevolg hebben dat zij een vertekend 

beeld ontwikkeld hebben van het eigen lichaam. Of dat er onzekerheid over het eigen 

lichaamsbeeld ontstaat. Seksuele voorlichting is in dat verband gewenst. Het is belangrijk 

dat seksuele voorlichting en/of vorming aansluit bij het ontwikkeling- en kennisniveau 

van iemand.  

Vrijdag 16 maart 2018 heeft het congres plaatsgevonden in het Dorpshuis van 

Overkempe. Er is gesproken over diverse onderwerpen, zoals ‘wat is vriendschap?’ ‘wat is 

daten?’ ‘wat is verliefdheid?. Er werd gewerkt in diverse workshops, er werden 

hartenwensen uitgesproken en er is een prachtig gezamenlijk lied ingestudeerd en 

gezongen ‘ik ben goed, zoals ik ben’. Het was een prachtige dag, met heel veel aandacht, 

heel veel lachen, en ook wel wat hilariteit! 
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5.3 Cliëntervaringen en klachten 

 

In 2017/ 2018 heeft een cliëntervaringsonderzoek met het instrument Quality Cube, 

plaatsgevonden met een lager aggregatieniveau (tot op woonhuis-/werkgebied) ten 

opzichte van het onderzoek in 2015. 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 

zijn verwerkt in een KwaliteitsVerbeterKaart die aanknopingspunten biedt om op 

teamniveau samen met cliënten, cliëntvertegenwoordigers en begeleiding het gesprek 

aan te gaan om kwaliteitsverbeteringen op te pakken en op teamniveau 

verbetermaatregelen vast te stellen en afspraken te maken. Deze aanpak past bij de 

methodiek Drienamiek, ofwel driehoekskunde. Dit proces loopt tot aan 1 juli 2019.  

 

De hoofduitkomst van het cliëntervaringsonderzoek is dat cliënten een hoge waardering 

uitspreken voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning door DeSeizoenen. Zij geven 

gemiddeld een overall cijfer van 2,8 op een schaal van 3. Cliëntvertegenwoordigers zijn 

wat kritischer. Zij geven een overall rapportcijfer van gemiddeld 7,0 voor wonen en een 

7,2 voor werken (op een schaal van 10). Medewerkers zijn iets positiever over de 

kwaliteit van zorg en ondersteuning voor de cliënt. Zij geven een gemiddeld rapportcijfer 

van 7,1 voor het wonen en een 7,4 voor het werken. 

 

Cliënten uiten - evenals in 2014 - frequent waardering voor het domein ‘sociale inclusie’ 

waaronder ook zinvolle activiteiten in het werkgebied en in de vrije tijd vallen. 

Evenals in 2014 geven cliëntvertegenwoordigers aan veel waardering te hebben voor de 

passende dagactiviteiten, emotionele ondersteuning van de cliënt, en betrokkenheid van 

de vertegenwoordiger bij het ondersteuningsplan. In 2018 scoort hoger: 'op de hoogte 

worden gebracht van wat er bij DeSeizoenen te doen is en waaraan cliënten en hun 

vertegenwoordigers aan deel kunnen nemen'. Begeleiders scoren, evenals in 2014, het 

hoogst op de indicatoren: zorg voor het emotioneel welzijn van de cliënt; opkomen voor 

de rechten van de cliënten; het oog hebben voor de ontwikkeling van de cliënten; 

betrekken van vertegenwoordigers bij het ondersteuningsplan; de ondersteuning van de 

cliënt bij het onderhouden van contacten. Bij de specifiek antroposofische indicatoren 

wordt het meest gewaardeerd: het positieve effect van werken en het deel uitmaken van 

een gemeenschap waarin warmte en betrokkenheid voorop staan. Dit was ook zo in 

2014. 

 

 

“De begeleiders hebben me het gevoel gegeven dat ik welkom ben en dat 
ik mag zijn wie ik ben. Ik hoor erbij. Dat hebben ze goed aangepakt en is 

een complimentje waard. Het geeft mij een warm gevoel.” 

Bart, cliënt van locatie Elivagar  

 

Op organisatieniveau zijn voor de directie de belangrijkste verbeterpunten: 

- het onderhoud en de verbetering van gebouwen en omgeving; 

- de beschikbaarheid en continuïteit van medewerkers; en 

- de borging van de antroposofische identiteit.  

 

Klachten 

Iedere klacht is een kans om de hulp en de dienstverlening te verbeteren. Daarom willen 

wij graag gehoor geven aan onvrede en ongenoegens als een kans op verbetering. 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 
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klachten bespreken op de plek waar zij ontstaan zijn, dus rechtstreeks met de betrokken 

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

onvrede bespreken met een vertrouwenspersoon die hen ondersteunt. 

  

Bij 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. 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.  

In 2018 zijn geen formele klachten ingediend bij de ECKG.  

 

De cliëntvertrouwenspersoon heeft een jaarverslag opgesteld dat is aangeboden aan de 

centrale cliëntenraad. Samengevat staat hierin het volgende: Over het gehele jaar 2018 

is er 16 keer een beroep gedaan op de cliëntvertrouwenspersoon (hierna te noemen 

vertrouwenspersoon). Hiervan waren 11 ouders/wettelijke vertegenwoordigers en 5 

cliënten. Sommige cliënten/vertegenwoordigers wilden hun verhaal kwijt bij de 

vertrouwenspersoon en hadden voldoende aan een luisterend oor en desgewenst een 

advies. 

 

De vertrouwenspersoon wordt soms ook om advies gevraagd door diverse medewerkers 

in verband met de te volgen procedure voor een cliënt om in gesprek te gaan met de 

vertrouwenspersoon. Vanuit contact met de cliëntvertrouwenspersoon is er één melding 

gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ten aanzien van hetzelfde 

incident heeft DeSeizoenen ook zelf een melding gedaan (geweld in de zorgrelatie tussen 

twee cliënten). De vertrouwenspersoon heeft in haar verslag de volgende adviezen ter 

verbetering gedaan richting de directie: 

- Duidelijkheid in reageren op vragen van cliënten en wettelijke vertegenwoordigers; 

wat hoort bij een ondersteuningsplanverantwoordelijke (opv’er) en wat bij een 

leidinggevende? 

- Wie is verantwoordelijk en houdt de rode draad vast? Dit is voor ouders/wettelijke 

vertegenwoordigers niet altijd duidelijk. Wie neemt het over als de opv’er ziek is of 

weggaat? Werk met een proceseigenaar. 

- Plaatsingsbeleid: aandacht voor evenwichtige groepssamenstelling.  

- Antroposofische scholing van medewerkers.  

- Deskundig opgeleide medewerkers, met name op het gebied van autisme. 

- Verbeteren toegankelijkheid vertrouwenspersoon voor cliënten 

 

Cliënten en vertegenwoordigers laten aan de vertrouwenspersoon weten dat zij ondanks 

klachten of onvrede over het algemeen blij zijn dat hun zoon, dochter of familielid binnen 

DeSeizoenen woont. Er is vooral veel waardering en compassie met de directe woon- en 

werkbegeleiders, die ondanks verzwaring van zorg en wisselende diensten inzetbaar en 

betrokken blijven. 

 

5.4 Samenspel in zorg en ondersteuning 

 

Uit onze missiebeschrijving blijkt dat de samenwerking tussen alle betrokkenen een 

wezenlijk uitgangspunt vormt in onze antroposofische zorgvisie. Dit geldt in eerste 

instantie binnen de woon- en werkgemeenschappen zelf, waarbij het samenspel tussen 

begeleiders, cliënten en hun vertegenwoordigers en verwanten de ‘ruggengraat’ van de 

zorg en ondersteuning vormt. Maar dit geldt ook voor de samenwerking met andere 

zorgaanbieders waar cliënten bijvoorbeeld werken. Specifieke en intensieve 

samenwerkingsrelaties zijn er op locatie Eindhoven met de boerderij de Genneper Hoeve 
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en op Verdandi met Natuurmonumenten. Daarnaast werken de artsen van DeSeizoenen 

nauw samen met de lokale huisartsen. 

 

“Wat me aantrekt aan de antroposofische zorgvisie, is dat cliënten niet 

benaderd worden vanuit de diagnose, maar als een volwaardig mens met 
mogelijkheden. Ook de nadruk op de verbinding met de natuur werkt 
goed. Een vuurtje stoken, bijvoorbeeld, stamt uit de oertijd en roept iets 

op: mijn zoon ziet de vlammetjes en hoort het sissen, daar wordt hij rustig 
van” 

Hans Punt, vader cliënt Elivagar en lid lokale cliëntenraad   

 

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 onze kernwaarden gelijkwaardigheid, 

dienstbaarheid en tegenwoordigheid van geest.  

 

 

Medezeggenschap en zelfbepaling cliënten 

 

“De meeste huizen organiseren huisavonden, onder meer over de 
bewonersraad en wat er op het terrein gebeurt. Daar hebben we gevraagd 

of ze genoeg informatie van de bewonersraad krijgen. Enkele huizen 
vonden van niet. Ze krijgen wel de notulen, waarin staat wat wij 

besproken hebben, maar niet iedereen kan dat aan. Voor sommige 
mensen zijn dat te veel prikkels. Maar dat is niet de enige manier waarop 
we contact hebben met onze achterban. Cliënten komen ook naar ons toe 

als ze ons zien lopen. En we hebben een ideeënbus bij de ingang van de 
Pinksterzaal. Daar zit ook wel eens iets in.” 

Rob, voorzitter bewonersraad Bronlaak   

 

Elke locatie heeft 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.  

 

 

“Binnen de bewonersraad wordt heel goed geluisterd. Buiten de raad 

worden we niet altijd op waarde geschat. Neem het parkeren: wij willen 
dat er zo min mogelijk auto’s het terrein oprijden, want dat is gevaarlijk 

met alle voetgangers hier. Ze rijden vaak te hard. De directie pakt het 
goed op, die heeft gezorgd voor vijftien extra parkeerplaatsen vooraan, 
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maar de medewerkers nemen het minder serieus: ze rijden gewoon het 

terrein op.” 

Pierre, lid bewonersraad Bronlaak 

 

De Centrale Cliëntenraad (maximaal twee leden per Lokale Cliëntenraad), die overlegt 

met de directie, bestaat uit enkel ouders/vertegenwoordigers. De raad heeft de 

beschikking over een ambtelijk secretaris. De directie neemt ook regelmatig deel aan 

overleggen met de Lokale Cliëntenraden.  
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6. Betrokken en vakbekwame medewerkers  

 

”Onvoorwaardelijke ondersteuning? Je bent er als het nodig is. Een keer 
wilde Nienke niet uit bed komen toen een nieuwe uitzendkracht haar 

wekte. Ik werd thuis gebeld, reed naar het werk en ging in de deuropening 
van haar kamer staan. Nienke zag me, slaakte een diepe zucht en stond 
op.” 

Liesbeth van Vliet, ondersteuningsplanverantwoordelijke Overkempe 

6.1 Teamreflecties 

Binnen DeSeizoenen werken de teams zelf aan het verbeteren aan de kwaliteit van zorg 

door onder andere teamreflecties uit te voeren. De werkvorm zelfreflectie teams bestaat 

uit twee onderdelen; een zelfscan en een verslag van het teamgesprek. De zelfscan 

bestaat uit onderwerpen op het gebied van o.a. zorg- en dienstverlening aan cliënt, 

continuïteit van de zorg, competenties van medewerkers 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. Ten behoeve van de zelfscan gaan teamleden 

actief op zoek naar informatie. Dit stimuleert hen 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.  

 

Terugkijkend hoe dit proces ten opzichte van 2017 is verlopen valt het volgende op: 

- Veel teams hebben in hun reflectie teruggekeken naar het reflectieverslag van 2017 

en dat betrokken in de teamreflectie van 2018 

- Niet ieder team heeft een zelfscan uitgevoerd voorafgaand aan het teamgesprek. De 

oorzaak is dat dit bij velen niet duidelijk was. Een verbeterpunt voor 2019. 

- Sommige teams hebben er een mooi eigen ‘werkstuk’ van gemaakt  

 

 

Hieronder wordt in hoofdlijnen per locatie de bevindingen uit de zelfreflectie beschreven.  

 

Bronlaak  

Aantal cliënten: 235, Formatie medewerkers: 214 FTE  

 

Stralende kleuren: waar 

zijn teams trots op?  

 

- Bewonerszorg 

- Inzet medewerkers en betrokkenheid en 

bereidheid om zich in te zetten bij 

onverwachte zaken 

- Trots om op Bronlaak te werken en dit ook 

uitdragen 

- Huiselijke sfeer 

- Vakmanschap op de werkgebieden 

Minder stralende kleuren: 

wat kan beter?  

- Feedback geven en ontvangen  

- Orde en netheid blijven bewaren 
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 - Rapporteren en de schriftelijke communicatie 

mag beter 

- Een helende omgeving scheppen voor onze 

bewoners 

- Omgang met autisme LVG gaan volgen 

- Samenwerking ouders 

- Vakbekwaamheid borgen / doordragen 

- Opruimen en onderhoud apparaten 

- Activiteiten in het weekend voor bewoners 

 

Doffe kleuren: wat willen 

we verbeteren?  

 

- De balans in het team  

- Versterken teamgevoel  

- Weerbaarheid 

- Blusmiddelen kunnen hanteren 

- Meer onderling overleg 

- rapporteren 

 

De Corisberg  

Aantal cliënten: 62, Formatie medewerkers: 35,3 FTE  

 

Stralende kleuren: waar 

zijn teams trots op?  

 

- Vakmanschap werkgebied  

- Groot verantwoordelijkheidsgevoel en 

betrokkenheid, collegialiteit en 

behulpzaamheid  

- Voorleven van deze kwaliteiten naar 

deelnemers die daarin volgen  

- Zorg op maat (passend werk) en 

ontwikkelingsgericht 

- Feedback geven naar elkaar. Veilig en 

respectvol. Delen van taken zonder discussie 

Minder stralende kleuren: 

wat kan beter?  

 

- Uitwisseling beelden en bejegening van cliënt 

met Wonen 

- Promotie eigen producten bij Wonen 

Doffe kleuren: wat willen 

we verbeteren?  

- Ondersteuning vanuit management en 

orthopedagoge continueren 

 

Elivagar  

Aantal cliënten: 42, Formatie medewerkers: 41,8 FTE  

 

Stralende kleuren: waar 

zijn teams trots op?  

 

- Iedereen mag er zijn zoals zij is, krijgt de 

ruimte om zichzelf te ontwikkelen.  

- Qua vernieuwing en kansen zijn we erg sterk.  

- Creëren van een fijne sfeer waarin cliënten 

zich zo optimaal mogelijk zich kunnen 

ontplooien en zichzelf kunnen zijn.  

- We zijn een divers team. We hebben allemaal 

onze kwaliteiten en vullen elkaar op deze 

manier goed aan 

- OPV taken en enkele grotere taken zoals 

voeding, kas, medicatie, seizoenstafel en 

roosterzaken zijn goed verdeeld. 

Minder stralende kleuren: 

wat kan beter?  

 

- Het efficiënter communiceren en taken goed 

verdelen 

- Ouder wordende deelnemer gerichter 

dagbesteding bieden, meer belevingsgericht.  

- Aandacht gelijk verdelen, ook over 

deelnemers die hier zelf niet om vragen.  
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- Door personele wisselingen binnen het team 

de begeleidingsstijlen van elk teamlid apart 

weer op elkaar afstemmen 

- Nog meer aandacht voor de helende 

omgeving 

Doffe kleuren: wat willen 

we verbeteren?  

 

- Meer ondersteuning van het management 

nodig  

- Bespreken het en maken afspraken over het 

vervolg  

- Betere communicatie met terrein (wonen/ 

management) 

- Meer expertise/ diepgang in de ziektebeelden, 

trainingen in gedragsregulatie  

- Omgaan met fysiek en verbaal geweld  

- Clientbesprekingen en doelen stellen 

- Veiligheidsaspecten en ergonomische 

aspecten constateren en oplossen  

 

Locatie Eindhoven 

Aantal cliënten: 33, Formatie medewerkers: 22,0 FTE 

 

Stralende kleuren: waar 

zijn teams trots op?  

 

- Warm contact met onze cliënten  

- Prettig team, wordt gezien en als er iets is 

wordt er over gesproken  

- Antroposofische identiteit wordt gedragen  

- Professioneel in begeleiding  

- Bewoners zijn zinvol bezig  

- Positieve feedback van bewoners over werk 

- Variatie aan kennis, vak inhoud en kwaliteiten 

- Bieden samen continuïteit, 100% inzet 

- Flexibel, meedenken met elkaar  

- Oplossingsgericht  

- Stabiliteit en continuïteit 

- Korte lijntjes onderling  

- Bereidheid tot leren en ontwikkelen 

- Aandacht voor individu, de mens en collega  

- Wij staan sterk in antroposofische verzorging 

in huis: in gelijkwaardigheid, 

tegenwoordigheid van geest en 

dienstbaarheid 

Minder stralende kleuren: 

wat kan beter?  

 

- Meer op doelen rapporteren i.p.v. algemeen 

- Zelf naar oplossingen zoeken i.p.v. vragen 

- Duidelijkheid over verantwoordelijkheden en 

taken, wie doet wat?  

- Rapportage-doelen beter en completer maken 

en aanpassen op ondersteuningsplan en 

eerder evalueren  

Doffe kleuren: wat willen 

we verbeteren?  

 

- Informatieoverdracht van werken naar wonen 

en vice versa 

- Rapportage, administratie, kwaliteit en 

frequentie mag omhoog 

- Geen teamreflectie waardoor je werkinzichten 

met elkaar uitwisselt 

- Geen supervisie of intervisie  

- Te weinig overlegmomenten  

- Ouders meer betrekken bij werk van hun 

kinderen 
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- Samenhang tussen werkgebieden  

- Goede planning en gezond rooster 

- Verouderde inrichting 

 

Overkempe  

Aantal cliënten: 141, Formatie medewerkers: 155,7 FTE  

 

Stralende kleuren: waar 

zijn teams trots op?  

 

- Collegialiteit, flexibiliteit 

- Zorg voor cliënt staat centraal 

- Alle ondersteuningsplannen zijn actueel 

- Laag ziekteverzuim 

- Dat wij een veilig en stabiele basis zijn voor 

onze bewoners 

Minder stralende kleuren: 

wat kan beter?  

 

- In het uitwerken van de doelen voor de 

bewoners. Hierop ook de begeleiding 

aanpassen waardoor de cliënt zich nog meer 

kan ontwikkelen. 

- Als team meer feedback gaan geven. Hier 

wordt mee bedoeld positieve feedback maar 

ook negatieve feedback. 

- Eigen verantwoordelijkheid/initiatief tonen,  

- Brandveiligheid, we hebben met ons allen de 

training/uitleg gehad  

- Inbrengen van huisvergadering geven leuke 

ontwikkelingskansen  

- Communicatie ouders/familie (ouders willen 

graag meer geïnformeerd worden).   

Doffe kleuren: wat willen 

we verbeteren?  

 

- Wij zouden voor wandelen, fietsen en 

doelgericht werken extra ondersteuning voor 

de cliënten mogen hebben. 

- Meer duidelijkheden rondom afspraken en 

kernmerken van de cliënten. 

- Inwerkmap, informatie over de cliënten. Dit 

komt vooral ten goede aan de nieuwe 

medewerkers en invallers. 

- Feedback geven binnen het team; aan 

collega’s.  

- Aandacht blijven houden voor de basiszorg. 

 

Locatie Verdandi  

Aantal cliënten:43, Formatie medewerkers: 26,8 FTE 

 

Stralende kleuren: waar 

zijn teams trots op?  

 

- Goede en verantwoordelijke zorg leveren 

aan onze bewoners 

- Samenwerking, samen 100 % 

- De verbinding, iedereen mag zijn wie hij 

of zij is. We zijn allemaal oké. 

- Warmte en omhulling te geven aan 

bewoners – in de basis 

- Een stabiel team 

- Weinig incidentmeldingen, weinig fouten 

en incidenten het afgelopen jaar 

- Respectvolle benadering naar zowel 

elkaar als collega’s als naar de bewoners 

Minder stralende kleuren: 

wat kan beter?  

- Medicatiebeleid.  

- Eet- en drinkbeleid 

Doffe kleuren: wat willen - Communicatie binnen het team. Feedback 



22 
 

we verbeteren?  

 

geven aan elkaar.  

- Onderhoud en verzorging van de woning  

 

DeSeizoenen  

Locatieoverstijgend valt op dat de meeste teams aangeven trots te zijn op de wijze hoe 

zij de zorg- en ondersteuning bieden aan de cliënten. Thema’s ter verbetering zijn 

betreffen: 

- zelfsturing; meer helderheid in taken en verantwoordelijkheden 

- (dis)continuïteit in de personeelsbezetting 

- Verdieping van de antroposofische identiteit 

- Voeding  

- Hygiëne 

 

Uit de teamreflecties blijkt dat teams hierop verbeteracties hebben uitgezet, maar dat dit 

nog wel aandacht en tegenwoordigheid van geest vraagt.  

 

Opvallend is dat in 2018 onderstaande (deels nieuwe) thema’s expliciet als 

verbeteronderwerpen worden genoemd: 

 Ondersteuningsplancyclus: tijdig acties uit zetten t.b.v. plannen evaluaties-/ 

jaargesprekken. 

 Rapporteren: kwaliteit van rapportages en schriftelijke communicatie verbeteren.  

 Betrekken van ouders/verwanten bij processen binnen het woonhuis/werkgebied en 

meer de samenwerking opzoeken. 

 Communicatie, afstemming en feedback. Hoewel veel teams zeggen fijn te kunnen 

samenwerken wordt regelmatig aangegeven dat vanwege het feit dat men elkaar niet 

vaak ziet dit invloed heeft op de onderlinge afstemming en het geven van feedback. 

Ook de onderlinge afstemming tussen de woonbegeleiding en werkbegeleiding kan 

ten behoeve van de begeleidingscontinuïteit verbeterd worden. 

 Veiligheidsaspecten, ergonomie, BHV, weerbaarheid. Teams geven aan dat op deze 

onderdelen bewustzijn, training en ondersteuning gewenst is. 

 

6.2 Deskundigheidsbevordering 

DeSeizoenen wil een  ontwikkel- en leergerichte organisatie zijn, waarin ruimte is voor de 

medewerker om zijn basis en kennis te verbreden en daardoor vanuit zijn kracht te 

kunnen werken als persoon. Om dit te realiseren zijn er in 2018 conform het 

scholingsplan diverse scholingsactiviteiten georganiseerd. Tevens worden er individuele 

cursus/opleidingsaanvragen gedaan door medewerkers. De aanvragen zijn beoordeeld op 

basis van de studiekostenregeling.  

 

DeSeizoenen heeft in 2018 geïnvesteerd in een elektronische leeromgeving met daarin 

drie e-Learning cursussen. Veilig Omgaan met Informatie is aan iedereen aangeboden, 

Basiskennis Medicijngebruik aan de medewerkers van Bronlaak en Overkempe en het 

Elektronisch Cliëntdossier aan alle gebruikers. Het plan is om in 2019 het aanbod te 

vergroten. 

 

Locatie Eindhoven 

Drie medewerkers zijn gestart met de beroepstraining antroposofie, een traject van 

zeven blokken van vier dagdelen dat gericht is op het praktisch maken van de 

antroposofie in eigen werk en handelen. Er heeft een verdieping plaatsgevonden in de 

methodiek Onderzoek in eigen werk en er is een vervolg gegeven aan de cursus 

Driehoekskunde.  Op basis van belangstelling is een dagdeel uitwendige therapie 

georganiseerd.  

Vanuit het wettelijk kader zijn de BHV-basis en herhalingstrainingen georganiseerd en 

zijn de bekwaamheden getoetst door een externe verpleegkundige. Locatie Eindhoven 

heeft in het schooljaar 2017-2018 vier stagiaires geplaatst.  
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Elivagar 

Conform het scholingsplan heeft Elivagar de trainingen Driehoekskunde en Op Eigen 

Benen georganiseerd. Om de antroposofie verder uit te dragen is een 

ondersteuningsplanverantwoordelijke gestart met de beroepstraining. Wat betreft 

ziektebeelden is er scholing geweest op het gebied van autisme en zijn vijf medewerkers 

naar Kempenhaeghe geweest voor een scholing Epilepsie  waarbij er een expertiseslag 

gemaakt is binnen het team van de Kastanje. Vanuit het wettelijk kader zijn de BHV 

basis en herhalingstrainingen georganiseerd, verpleegtechnische handelingen getoetst 

door een externe verpleegkundige en  weerbaarheidstrainingen georganiseerd. Elivagar 

heeft in het schooljaar 2017-2018 vier stagiaires geplaatst, twee medewerkers die een 

MZ4-opleidingen volgden en één medewerker volgt de Hbo-opleiding Social Work. 

 

De Corisberg 

Net als vorig jaar is er opnieuw een medewerker de beroepstraining antroposofie gaan 

volgen voor haar zelf, maar ook om de antroposofische identiteit in de organisatie breder 

te verankeren. Driehoekskunde heeft een vervolg gekregen in de vorm van een follow-

up. Intern is er een scholingstraject georganiseerd over lichaamsbeleving en seksualiteit.  

Vanuit het wettelijk kader zijn de BHV basis en herhalingstrainingen georganiseerd en 

zijn de verpleegkundige handelingen intern getoetst. Drie medewerkers volgen een Mbo-

opleiding Zorg en De Corisberg heeft in het schooljaar 2017-2018 vijf stagiaires 

geplaatst.  

 

Bronlaak 

Dit jaar is er een werkgroep gestart om de huidige basiscursus antroposofie te vervangen 

door een meer eigentijds scholingsprogramma met interne docenten en werkplaatsen. In 

2019 zal het scholingsprogramma en de werkplaatsen van start gaan. In 2018 zijn 

opnieuw medewerkers afgereisd naar de internationale conferentie in Dornach en hiervan 

met veel energie en enthousiasme teruggekomen. In het scholingsplan van 2018 is 

budget vrijgemaakt voor teamtrainingen. Meerdere teams hebben hun leervraag 

uitgewerkt in een korte training waaronder epilepsie, autisme, gebarencursus en gezond 

en veilig werken. Voortbordurend op voorgaande jaren zijn trainingen geweest in 

Driehoekskunde en de methodiek Op Eigen Benen met bijbehorend instrument Invra 

Wonen. Vanuit het wettelijk kader zijn de BHV basis en herhalingstrainingen en diverse 

weerbaarheidstrainingen georganiseerd. De verpleegkundige handelingen zijn extern 

getoetst. Ten aanzien van palliatieve zorg zijn twee medewerkers op cursus geweest en 

in 2019 krijgt dit op teamniveau een vervolg. Bronlaak heeft in het schooljaar 2017-2018 

26 stagiaires begeleid. Er waren in dit schooljaar vijf medewerkers die een Mbo-opleiding 

vervolgden in zorg dan wel Biologische Landbouw en één medewerker de Hbo-opleiding 

Social Work. Per 1 september 2018 zijn zeven begeleiders in opleiding gestart waarvan 

vijf de antroposofische Mbo-opleiding Zorg zijn gestart en twee medewerkers de reguliere 

Mbo-opleiding Zorg. Per 1 september zijn ook twee medewerkers de Hbo-opleiding 

verpleegkundige gestart.  

 

Overkempe 

Conform het scholingsbeleid zijn de scholingen op Overkempe vormgegeven afgelopen 

jaar. Naast de wettelijke opleidingen zoals BHV en EHBO is er vanuit Overkempe ook 

ingezet op de e-learning basiskennis medicijngebruik. In 2019 zal dit worden uitgebreid 

met andere verpleegkundige handelingen. In 2018 zijn acht medewerkers geschoold over 

epilepsie bij Sein. De trainingen en intervisies rondom Triple C zijn afgelopen jaar 

gecontinueerd. Overkempe heeft in het schooljaar 2017-2018 twaalf stagiaires begeleid. 

Tevens zijn er negen begeleiders in opleiding gestart. 

 

 

“Een van de uitgangspunten van Triple C is dat je structuur biedt. Als 

iemand minder lekker in zijn vel zit, breng je hem terug naar het moment 
zelf: wat ben je nu aan het doen? Je bent gaten aan het boren. Door de 
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aandacht te verschuiven naar het hier en nu, verdwijnen de negatieve 

gedachten en gevoelens naar de achtergrond en kunnen ze oplossen.” 

Maaike Stegeman, medewerker houtwerkplaats Overkempe 

 

Verdandi 

Conform het scholingsbeleid zijn de scholingen op Verdandi vormgegeven afgelopen jaar 

waaronder de wettelijke opleidingen zoals BHV. De trainingen en intervisies rondom 

Triple C zijn afgelopen jaar gecontinueerd. Verdandi heeft in het schooljaar 2017-2018 

twee stagiaires begeleid. Tevens zijn er drie begeleiders in opleiding gestart. Daarnaast 

zijn twee medewerkers gestart met individuele opleidingen gericht op rouwverwerking en 

teamcoach. 

 

6.3 Missiegericht Organiseren  

Hieronder verstaan wij dat wij 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.  

 

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. Uit onder andere de 

teamreflecties is gebleken dat er nog meer behoefte is bij medewerkers om heldere 

kaders te krijgen wat van hen wel en wat van hen niet verwacht wordt in het 

missiegericht werken. Dit is een verbeterpunt voor 2019. 
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7. Borging kwaliteit en veiligheid van zorg 
 

Kwaliteitsmanagement en certificering 

DeSeizoenen voldoet aan het kwaliteitsschema van NEN-EN 15224-2012 Zorg en Welzijn. 

Het certificaat dat in 2015 is afgegeven was geldig tot december 2018. In 2018 heeft een 

tussentijdse audit plaatsgevonden op locatie Verdandi. Deze audit heeft geen afwijkingen 

opgeleverd. In november 2018 heeft een audit plaats gevonden ten behoeve van 

certificaatvernieuwing op de locaties Overkempe, Bronlaak, Locatie Eindhoven, Elivagar 

en Helios van locatie Verdandi. Deze audit heeft geleid tot verlenging van 

kwaliteitscertificaat met vervaldatum 2020. Voor de twee minor-tekortkomingen wordt  

een plan van aanpak uitgevoerd. In voorjaar 2019 wordt een transitieaudit gehouden om  

te voldoen aan het kwaliteitsschema NEN- EN 15224-2017 Zorg en Welzijn.  

 

Interne audit  

In 2018 is een interne audit uitgevoerd gericht op de medicatieveiligheid. Bevindingen 

hebben er toe geleid dat eind 2018 een project is gestart m.b.t. verbeteren van de 

medicatieveiligheid. Tevens zijn de medewerkers van de locaties Overkempe en Bronlaak 

eind 2018 gestart met een verplichte e-learning over medicatietoediening.  

 

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.  

 

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.  

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 2018 drie keer 

bijeen geweest om het 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.  

 

Hieronder wordt de trendlijn weergegeven van alle ingezette vrijheidsbeperkende 

maatregelen tijdens agressie-incidenten over de afgelopen drie jaren. Ondanks 

piekmomenten is duidelijk sprake van een dalende trend. Een aantal ingezette 

maatregelen betreft noodmaatregelen. Noodmaatregelen (art. 39 BOPZ) worden door de 

BOPZ-arts beoordeeld en gemeld bij de IGJ. In 2018 is dit 46 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. Ter 

voorbereiding op de Wet Zorg en Dwang zal in 2019 het huidige beleid getoetst worden 

en daar waar nodig bijgesteld. 

 

Nachtzorg 

Binnen DeSeizoenen wordt de nachtzorg veelvuldig betrokken bij de beoordeling van 

toezichthoudende domotica en af en toe bij multidisciplinaire overleggen bij complexe 

zorgvragen. DeSeizoenen werkt met een ‘warme overdracht’ waarbij begeleiding dag/ 

avond de nachtzorgmedewerkers ontmoeten en zorginhoudelijke informatie ook 

mondeling kunnen uitwisselen.  

 

Agressie-incidenten  

De agressie-incidenten laten een trendmatige daling zien. Op locatieniveau is per 

woonhuis, werkgebied en op cliëntniveau 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.  

 

 

“Ik voel me niet altijd veilig. Er is een bewoner die met dingen gooit als hij 

kwaad is. Dan kan hij wel achteraf sorry zeggen, maar niemand kan me 
beloven dat het niet nog een keer gebeurt. Daar maak ik me wel eens 
zorgen over.” 

Maarten, cliënt van locatie Eindhoven 
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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. 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. 

 

 
 

 

“Sommige bewoners zijn er meesters in om je een spiegel voor te houden. We 

praten als team veel en delen met elkaar hoe we ons voelen. Ik ben me er meer 
van bewust dat ik soms gedrag oproep omdat ik zelf niet lekker in mijn vel zit. 
Daar kun je dan wat aan doen, bijvoorbeeld door met collega’s te wisselen van 

groepje dat je begeleidt. Dat er soms toch agressie optreedt, is een risico van 
het vak. Daar ben ik nuchter in. Je moet jezelf blijven realiseren dat het onmacht 

is bij de cliënt.” 

Maaike Stegeman, medewerker houtwerkplaats Overkempe 

 
Medicatieveiligheid  

Het borgen van medicatieveiligheid is zeer belangrijk. De trendlijn laat zien dat het aantal 

medicatiefouten is toegenomen. Mede n.a.v. de bevindingen van de interne audit heeft 

dit tot een project geleid dat eind 2018 is gestart om meer grip te krijgen op het 

voorkomen van medicatiefouten en te komen tot locatiespecifieke verbeterpunten. Op 

basis van de bevindingen zal dit mogelijk leiden tot beleidsaanpassingen. Op zowel 

Bronlaak als Overkempe wordt 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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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 materiële aanpassingen op bijvoorbeeld 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.  
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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. Het 

vergroten van het bewustzijn bij de begeleiding heeft er toe geleid dat het aantal 

meldingen aanvankelijk toenam. Ondertussen is meer ervaring voor wat betreft 

beoordeling meldingswaardigheid van een zorgelijk signaal en/ of seksueel misbruik. Bij 

twijfel wordt overlegd met de orthopedagoog, collega’s en direct leidinggevende. 

 

 
 

 

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)  

In januari 2018 heeft de IGJ een toezichthoudend bezoek gebracht ten behoeve van 

individuele toetsing dwangbehandeling in het kader van artikel 38 Wet Bopz. Dit bezoek 

heeft geleid tot een aantal verbetermaatregelen met betrekking tot vastlegging van 

afspraken en voortgang afbouwplannen in cliëntendossiers.  

 

In maart 2018 heeft DeSeizoenen een melding bij IGJ gedaan over een incident die 

betrekking heeft op geweld in de zorgrelatie tussen twee cliënten op locatie Overkempe. 

Dit incident is volgens de Prisma-methode door een onafhankelijke onderzoeker 

geanalyseerd. Hierover is conform richtlijn IGJ gerapporteerd.  

 

Bovenstaande is mede voor de IGJ aanleiding geweest om onverwacht locatie Overkempe 

op 30 oktober 2018 te bezoeken. Doel van het bezoek was te beoordelen of de geboden 

zorg voldoet aan wet- en regelgeving, (beroeps)normen, richtlijnen en standaarden. 

 

De IGJ heeft geconstateerd dat de verbetermaatregelen n.a.v. het bezoek op Bronlaak en 

de onderzoeksrapportage van het incident op Overkempe worden uitgevoerd. Naast 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

A
an

ta
l m

el
d

in
ge

n

Trendlijn zorgelijke signalen seksuele ontwikkeling en vermoeden seksueel 
misbruik

DeSeizoenen Lineair (DeSeizoenen)



30 
 

enkele verbeterpunten blijkt dat de zorg- en dienstverlening voldoet aan de normen van 

de IGJ.  

 

Informatieveiligheid  

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

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

risicoanalyse de voorbereidingen trof voor de AVG. 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 hebben medewerkers een e-learning gevolgd over 

informatieveiligheid. Deze wordt structureel aangeboden aan nieuwe medewerkers. 

In 2018 heeft DeSeizoenen twee keer melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

voor wat betreft een mogelijk datalek. Deze incidenten kwamen voort uit 

handelingsfouten van betreffende functionarissen. 
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8. Keuzes kwaliteitsverbetering  
In het Kwaliteitsrapport over 2017 is een aantal verbeterpunten aangegeven waaruit de 

directie ten behoeve van 2018 een keuze heeft gemaakt. De ingezette verbeteracties 

lopen door in 2019. Het is dan ook logisch dat op basis van de teamreflecties, 

cliëntervaringsonderzoek en audits diverse onderwerpen die in 2018 benoemd zijn ook in 

nu terugkomen. Deels zijn deze verbeterpunten al onderdeel van het Ondernemingsplan 

2019 en geven zij invulling aan de ambities uit het Meerjarenbeleidsplan.  

 

 Doorgaan met het ingezette beleid en de ingezette acties om medewerkers te 

behouden en te werven. 

 Doorgaan met het opleiden van medewerkers in zowel actuele cliëntgerelateerde 

kennis als antroposofische zorgmethodiek, grondhouding en antroposofische identiteit 

 Intensiveren van de beeldvormende cliëntbespreking als een kernelement van de 

antroposofische begeleidingsmethodiek. 

 Trainingen aanbieden voor ondersteuningsplanverantwoordelijken ten behoeve van 

het methodisch werken om daarmee invulling te geven aan de 

ondersteuningsplancyclus.  

 Verbeteren rapportagevaardigheden in het ECD. 

 Huidig overlegstructuur bespreken in relatie tot behoefte aan ontmoetingsmomenten 

tussen teamleden ten behoeve van onderlinge afstemming, begeleidingscontinuïteit, 

feedback en borgen antroposofische identiteit en daar waar nodig aan te passen. 

 Verbeteren onderlinge afstemming tussen woonbegeleiding en werkbegeleiding om de 

begeleidingscontinuïteit te versterken. 

 Mede naar aanleiding van gehouden interne kwaliteitsaudits het bewustzijn voor 

medicatieveiligheid verder versterken. Naast de inzet van de e-learning 

medicatieveiligheid wordt in 2019  per locatie een onderzoek uitgevoerd ten behoeve 

van locatiespecifieke verbetermaatregelen. 

 Vergroten risicobewustzijn op organisatie-  locatieniveau – en cliëntniveau. 

Incidentmeldingen bespreken op teamniveau om het lerend vermogen te versterken 

en te kunnen verbeteren. Daarnaast volgen leidinggevenden en orthopedagogen een 

training PRISMA. De eerste groep is hiermee in 2018 gestart. 

 Het overleg (medezeggenschap) met cliëntvertegenwoordigers en verwanten op 

huisniveau structureel verankeren onder andere met de Drienamiek- methode; zowel 

op informeel niveau als het bespreken van verbeterpunten in de zorg op huisniveau 

(onder andere  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. 

 Het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en werkomgeving door 

uitvoering te geven aan de renovatieprogramma’s en instandhoudingsprogramma’s. 
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9. Reflecties RvC, Cliëntenraden en OR 
 

Reflectie van de Centrale Cliëntenraad 

Met aandacht en plezier hebben de leden van de CCr het Kwaliteitsrapport 2018 gelezen. 

De quotes van bewoners, medewerkers & ouders maken dat er een levendig beeld 

ontstaat dat plezierig leest. 

We hebben voor onderstaande punten gekozen om onze ervaringen te benoemen 

1. Kwaliteit van leven voor onze bewoners 

2. De zichtbaarheid van de antroposofie 

3. Het kapitaal van DeSeizoenen; de medewerkers 

4. Verbinding met ouders 

 
1. Kwaliteit van leven voor onze bewoners 

Aan de verbeteringen is in 2018 hard gewerkt. Dat is over het algemeen voelbaar 

geworden. En dat ondanks de problemen door de personeelskrapte. Vaker waren teams 

op orde, stonden medewerkers meer in hun kracht en lieten meer deskundigheid zien. 

De afname van agressie incidenten is een groot goed. De CCr wil aandacht vragen voor 

die situaties waar sprake is van ‘chronische’ agressie. Daar dient snel en adequaat te 

worden ingegrepen om de impact voor medebewoners en medewerkers tot een minimum 

te beperken. Gelukkig is er een goede meldcultuur. 

De kwaliteit van de zorg zou gebaat moeten zijn door uitwerking te geven aan het 

zogenaamd ‘missiegericht’ organiseren. Het invoeren van deze cultuurverandering is 

kennelijk niet eenvoudig. In september 2017 heeft de organisatie hier een begin 

meegemaakt maar als cliëntvertegenwoordigers merken wij hier weinig van. Naar onze 

mening zou deze ontwikkeling zich moeten vertalen in een verdere verbetering van de 

kwaliteit van de zorg. 

Een belangrijk aspect van de zorg is zijn de omstandigheden waaronder de 

bewoners/cliënten zijn gehuisvest. Op locaties, Overkempe en Bronlaak laat de 

huisvesting in een aantal gevallen veel te wensen over. Reeds is geconstateerd dat de 

organisatie fors achter loopt op het investeringsschema inzake achterstallig onderhoud., 

Maar ook al zouden alle geplande investeringen tot en met 2018 zijn uitgevoerd, dan nog 

laat de huisvesting van de bewoners en de gebouwelijke situatie van de werkplaatsen in 

veel gevallen erg veel te wensen over. Deze situatie is niet alleen nadelig voor de 

bewoners maar ook medewerkers geven aan soms veel hinder te ondervinden als gevolg 

van achterstallig onderhoud, slecht sanitaire of sterk verouderde keukens. Voor het 

imago van DeSeizoenen naar buiten is deze situatie schadelijk.  

- De Ondersteuningsplancyclus 

Jaargesprekken, tussentijdse evaluaties zijn van essentieel belang voor de kwaliteit en 

verbetering van de ondersteuning. Het evalueren en bijstellen van ontwikkelingsdoelen 

dragen in grote mate bij aan de kwaliteit van leven van onze bewoners. Op alle locaties 

zou het uitvoeren van het jaargesprek en de halfjaarlijks evaluatie 100% moeten zijn. 

Mogelijk zal het rapporteren op doelen wat makkelijker worden met het nieuwe ECD. 

2. De zichtbaarheid van de antroposofie 

Het verheugt de leden van de CCr enorm dat er meer aandacht is gekomen voor de 

intuïtieve bespreking, de basis voor het handelen van medewerkers. Wij hopen dat de 

werkdruk niet zodanig toeneemt dat authenticiteit, verantwoordelijkheid en 

tegenwoordigheid van geest onder druk komen te staan.  

Nu de teamcoördinatoren een meer coachende rol hebben wordt zichtbaar dat een aantal 

medewerkers meer in hun kracht zijn komen te staan. Naast scholing levert dat meer 

plezier en gezondheid op voor medewerkers. 
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De helende omgeving is en blijft een belangrijke pijler. Hopelijk zullen klachten van 

ouders over achterstallig onderhoud en hygiëne snel tot het verleden behoren.  

Aandacht voor duurzame en een helende inrichting blijft een punt van aandacht. 

Ook straling en dan met name het beperken ervan in de slaapvertrekken van bewoners 

opdat zij in de nacht kunnen herstellen van hun dagelijkse niet te ontkomen portie, zal  

meer en meer bewustzijn vragen.  

3. Het kapitaal van DeSeizoenen; de medewerkers 

De kwaliteit van de ondersteuning voor onze bewoners valt of staat met de kwaliteit van 

de medewerkers en hun plezier in het werk. De teamreflecties maken dat medewerkers 

meer kunnen inbrengen wat ze als goed, onvoldoende of matig ervaren. Het gemopper is 

afwezig en teams brengen zelfs nieuwe thema’s in. De deskundigheidsbevordering is van 

belang voor de medewerkers en voor de levenskwaliteit van bewoners. 

Er zijn wat zorgen bij de CCr over de taken van organisatorische aard die de 

medewerkers in aanwezigheid van bewoners moeten doen. Komt daarmee niet de 

basishouding voor goed handelen in het gedrang? 

Een opsteker voor de medewerkers, en niet voor de eerste keer, is dat 

vertegenwoordigers ondanks dat zij een klacht hebben ingediend, veel waardering uiten 

voor medewerkers die zich ondanks hun vaak pittige werkomstandigheden met hart en 

ziel inzetten en een enorme betrokkenheid tonen. 

4.  Verbinding met ouders 

Goed om te zien dat het steeds beter lukt om verwanten te betrekken bij de jaarfeesten. 

Klachten:  

klachten als kans is een mooi uitgangspunt. Het leren van de organisatie van missers in 

de zorg is een voorwaarde voor verbetering. Bekendheid van de cliëntvertrouwens-

persoon op alle locaties is voorwaarde om toegankelijkheid te creëren. 

Het implementeren van de Drienamiek methode is nog lang niet overal geëffectueerd. 

Wij hopen dat met behulp van deze methodiek de betrokkenheid van de ouders wordt 

vergroot. 

Reflectie van de Ondernemingsraad 

De OR vindt het rapport zeer uitgebreid en overzichtelijk. De heldere verwoording en de 

antroposofisch gekleurde toon bekrachtigen ook de missie en visie van DeSeizoenen in 

het dagelijks handelen van begeleiders. De OR vindt het ook een ‘eerlijk’ rapport. Naast 

de positieve punten worden ook de knelpunten benoemd en wordt er ook een goed 

inzicht gegeven op de wijze waarop de Seizoenen, als antroposofische instelling lerende 

is en zich verder wil verbeteren. In het rapport komen alle disciplines die rondom de 

bewoners staan aan bod. De verhalen van cliënten, medewerkers en verwanten zorgen 

ervoor dat het rapport ‘levend’ wordt. Hierdoor wordt een mooi beeld gekregen van wat 

er speelt binnen DeSeizoenen. 

Het is fijn om te lezen dat er veel aandacht is geschonken aan personeelskrapte en dat er 

maatregelen zijn getroffen die er (mede) toe hebben geleid dat de personele 

bezettingsproblemen tegen het einde van 2018 veel beter te beheersen waren dan in het 

begin van het jaar. 

De OR is erg content met de aanscherping van het organisatiebrede introductie- en 

opleidingsbeleid en dat er op elke locatie introductie- en orïentatiebijeenkomsten worden 

gehouden ten aanzien van de antroposofische identiteit. 

Ook is goed om te zien dat de zelfreflecties van de teams in het rapport zijn opgenomen. 

Dit geeft een duidelijk beeld van waar teams op de verschillende locaties mee bezig zijn: 

wat gaat goed, waar zijn medewerkers trots op, wat gaat minder goed en waar liggen 

nog verbeterpunten voor de medewerkers. 

Daarnaast is het prettig om te lezen dat DeSeizoenen het belangrijk vindt om niet alleen 

de ontwikkeling en eigen regie van cliënten te willen bevorderen, maar ook die van 
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medewerkers door het versterken van onder meer het zelf organiserend vermogen, het 

eigenaarschap en het ondernemerschap van medewerkers.  

Samengevat vindt de OR het een mooi rapport waarin veel positieve dingen worden 

benoemd, maar ook de knelpunten worden aangegeven. Deze verbeterpunten zullen de 

aandacht van de OR  blijven houden. Een aanbeveling van de OR is om in het rapport 

meer beeldmateriaal te gebruiken, zoals de grafieken die zijn opgenomen. Het maakt het 

rapport nog beter leesbaar en het bekrachtigt de tekst. 

 

Reflectie van de Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen bestond in 2018 uit vier personen (een zetel was 

vacant). De raad is de interne en statutaire toezichthouder op het algemene beleid door 

het bestuur, de directie van de organisatie. Daaronder valt ook het interne toezicht op de 

kwaliteit en de veiligheid binnen DeSeizoenen. Wat in de organisatie gebeurt, moet door 

de Raad en ‘geproefd’ en goedgekeurd worden.  

De toezichthouders zijn positief over veel zaken die in dit kwaliteitsrapport genoemd 

worden en zijn verheugd over zoveel inzet en kwaliteit. Ook al zijn er altijd 

verbeterpunten en zullen we in de toekomst scherp blijven op bijvoorbeeld verdere 

implementatie van domotica, krapte op de arbeidsmarkt en zullen we blijven 

‘trendwatchen’ wat betreft de bovengenoemde incidenten. Dan nog stemt het ons 

tevreden wat er vorig jaar allemaal bereikt is. Wie leest dat cliënten zich vooral gezien en 

gehoord voelen en dat personeel veelal trots is op de eigen professionaliteit en inzet, kan 

niet anders dan concluderen dat we een organisatie hebben die doet wat de belofte 

inhoudt: goede zorg, met een menselijke maat en oog voor de ontwikkeling van cliënten 

en medewerkers.  

De Raad van Commissarissen wil iedereen die betrokken is geweest bij de inzet van het 

afgelopen jaar hartelijk danken. 

Gaat de Raad van Commissarissen dan in 2019 achterover leunen, omdat het allemaal zo 

goed loopt? Uiteraard niet, want als je dit rapport leest zijn er altijd nog zorgen, 

verbeterpunten en mogelijke bedreigingen. Een grote zorg is uiteraard de krapte op de 

arbeidsmarkt, die een potentieel gevaar is voor het blijvend continueren van de 

geleverde zorg. Ook genoemde zaken als kwaliteitsbewaking, medicatieveiligheid en de 

supervisie en intervisie op de werkvloer zijn punten waar we graag kritisch bij meekijken. 

Dus ook volgend jaar zal de Raad zoveel mogelijk meedenken, stimuleren en toezien op 

de verdere ontwikkeling en betrokken blijven bij het wel en wee van DeSeizoenen. 


