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1. Voorwoord
De zorgvisie van DeSeizoenen is gebaseerd op de aandacht voor de ontwikkeling van iedere cliënt en de
verbinding tussen iedereen die deel uitmaakt onze woon-en werkgemeenschappen. Onze
ontwikkelingsgerichte visie sluit goed aan bij het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, dat zich - naast het
verantwoorden van goede zorg - vooral richt op het leren en verbeteren van de zorg. In die zin is dit
Kwaliteitsrapport 2019 geen ‘product’, maar een weerslag van een continu kwaliteitsproces waarin
zorginstelling met alle betrokkenen in dialoog is over de kwaliteit van de zorg.
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.
Het kwaliteitsrapport over 2019 is door de coronacrisis pas in de afgelopen maanden definitief opgesteld en
met alle gremia en de externe visitatiecommissie besproken. Deze buitengewoon intensieve, ingrijpende en
bijzondere periode heeft er voor gezorgd dat het terugblikken op 2019 in een ander daglicht is komen te staan.
In de coronaperiode hebben we geleerd wat er in de zorg echt toe doet en hoe belangrijk het in een
crisisperiode is om snel te kunnen anticiperen, te vertrouwen op de deskundigheid en vindingrijkheid van
medewerkers in het primaire proces en tegelijkertijd duidelijke kaders, richtlijnen en een gedeelde visie vanuit
een goed samenwerkend crisisteam uit te dragen. Met de inzet en betrokkenheid van cliënten,
vertegenwoordigers/verwanten en medewerkers hebben we deze zware tijd gelukkig goed kunnen doorstaan.
Vanwege de vertraging van het opstellen van dit rapport beschrijven de voorgenomen verbetermaatregelen de
aandachtspunten die actueel zijn en dus niet alleen voor 2020, maar zeker ook voor 2021 van belang zijn. We
hebben er voor gekozen om in het kwaliteitsrapport een goede balans aan te brengen tussen ‘tellen en
vertellen’, tussen cijfermatig verantwoorden en inzicht geven in hoe het wonen en werken voor cliënten bij
DeSeizoenen in de praktijk is en hoe medewerkers hen hierin ondersteunen. Dit hebben we gedaan door
interviews met bewoners en (nieuwe) medewerkers op te nemen. Vandaar dat we er dit jaar er voor gekozen
hebben om niet nog een aparte cliëntversie uit te brengen, mede omdat het vorig jaar specifiek voor cliënten
en hun verwanten opgestelde Kwaliteitsbeeld in onze ogen nog steeds actueel is. Met cliënten en hun
verwanten willen wij graag doorlopend op verschillende niveaus in gesprek zijn over de kwaliteit van zorg.
In aanvulling op het algemene Jaarverslag van DeSeizoenen hopen wij dat dit Kwaliteitsrapport de lezer inzicht
geeft in de kwaliteit van onze bijzondere antroposofische zorg en de aandachts- en verbeterpunten waar wij
met de inzet van alle betrokkenen aan werken.

Directie DeSeizoenen
September 2020
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2. Inleiding
Het kwaliteitsrapport 2018 vermeldt verschillende verbeterpunten en beleidsvoornemens voor 2019.
Terugkijkend kunnen we constateren dat wij niet op ieder punt zicht hebben op de mate van verbetering. De
doelen waren in een aantal opzichten onvoldoende van indicatoren en meetmethode voorzien, waardoor niet
altijd goed vast te stellen is of deze behaald zijn. Dát wordt een van de opgaves voor dit jaar: focus op een paar
belangrijke doelen die meetbaar zijn en wees realistisch in het behalen ervan.
Het jaar 2019 was een roerig jaar. De financiële resultaten stonden onder druk en de nodige aandacht diende
besteed te worden aan structuurdiscussies binnen de groep waar DeSeizoenen onderdeel van uitmaakt, de
Ondernemingskamerprocedure die de Centrale Cliëntenraad voortzette en het governance-onderzoek van de
publieke toezichthouders Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Deze zaken hebben met name veel tijd, aandacht en energie van de directie gekost. Daarnaast was de
toenemende krapte op de arbeidsmarkt en het moeilijk kunnen vervullen vacatures ook een belangrijk
aandachtspunt.
De bouwstenen uit het kwaliteitskader1 zijn verbonden aan de thema’s.
- 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:
 Kwaliteit van het zorgproces rondom de individuele cliënt
 Eigen regie cliënten
 Ervaringen van cliënten (gebruik Cliëntervaringsinstrumenten Waaier 2017-2019)
 Samenspel in zorg en ondersteuning
 Borging van veiligheid in zorg en ondersteuning
 Betrokken en vakbekwame medewerkers
 Geprioriteerde verbeteringen, overzicht keuzes die het bestuur maakt ten aanzien van
kwaliteitsverbetering.
Voor DeSeizoenen is het kwaliteitsrapport een weergave van onze visie op kwaliteit van zorg en hoe wij hier in
de praktijk uitvoering aan geven; wat wij hierin gerealiseerd hebben en waar nieuwe aandachts- en
verbeterpunten liggen. Hierbij is onze zorgvisie leidend: het ondersteunen en begeleiden van het welzijn en de
ontwikkeling van cliënten in het samen-wonen, samen-werken en samen-leven in een gemeenschap.
Het laatst gehouden grootschalige onderzoek naar cliëntervaringen dateert uit 2017/2018. Over 2019 hebben
we de ervaringen van cliënten in een aantal sprekende beelden in kaart gebracht. Per locatie zijn cliënten en/of
cliëntvertegenwoordigers om reflecties gevraagd.
Dit kwaliteitsrapport is geschreven in het voorjaar van 2020. Dat bleek een nieuwe uitdaging te worden, omdat
vanwege de coronacrisis bijeenkomsten niet meer gehouden werden en de meeste medewerkers vanuit huis
werkten. Hierdoor zijn de besprekingen over het kwaliteitsrapport met bewonersraden en cliëntenraden
verschoven naar de nazomer.

1 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.
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Het medewerkersonderzoek staat voor 2020 op het programma. Om een beeld te krijgen van de ervaren
kwaliteit onder medewerkers hebben wij alle nieuwe medewerkers bevraagd die sinds 01-01-2019 in dienst
van DeSeizoenen zijn gekomen. Daarnaast hebben wij natuurlijk onze informatie uit de teamreflecties. Samen
met andere gegevens rondom het werken bij DeSeizoenen vormt dat ons zicht op het onderdeel
professionaliteit.
Het Kwaliteitsrapport wordt besproken met de Centrale cliëntenraad, Lokale Cliëntenraden en de
Ondernemingsraad.
Een samenvatting van het Kwaliteitsrapport wordt opgenomen in het Jaarverslag 2019 van DeSeizoenen.

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

Hierbij laten we ons leiden door de volgende kernwaarden:

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.
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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 woonen 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.).

Een voorbeeld:
Overkempe: Natasja is een spontane vrouw van 49 die je meestal stralend tegemoet lacht. Door haar fysieke
achteruitgang zit ze in een rolstoel, of ligt ze op bed, maar over haar heen kijken zal je niet gebeuren. Ze wenst
je met haar duidelijke vrolijke stem altijd goedendag. Als je haar terug groet, geniet ze zichtbaar. Natasja is een
optimist die met enthousiasme in het leven staat. Zij woont samen met 5 medebewoners in het Zuster
Smoldershuis Boerderijkant.
Natasja is volledig rolstoelafhankelijk. Haar fysieke conditie verschilt van dag tot dag. Daarom ligt ze in de
ochtenden in bed. In de middag, na de rust, zit Natasja in haar rolstoel. Na het avondeten gaat Natasja weer in
bed.
Natasja neemt deel aan De Midgard, een belevingsgerichte werkplaats. Deze bevindt zich in het midden van het
Zuster Smoldershuis waar Natasja ook woont. In de ochtenden gaat Natasja dan ook in bed naar de Midgard,
waar zij in eigen tempo mee kan doen aan de activiteiten die worden aangeboden.
Sinds kort is de vrijetijdsactiviteit muziekbeleving verplaatst van het Dorpshuis naar de Midgard. Deze activiteit
is elke dinsdagavond van 18:30-19:15 uur. Natasja geniet altijd heel erg van muziek én het is een activiteit waar
ook zij aan kan deelnemen. Door het verplaatsen sluit de activiteit nog beter aan op het leven van Natasja en
voegt het daadwerkelijk iets toe aan haar ervaren kwaliteit van leven.

Soms lukt het niet om kwaliteit van leven te bieden binnen de beschikbare budgetten. Goede zorg verlenen is
ook een kwestie van persoonlijke aandacht en dat kost geld. Oftewel: goede zorg kost geld. Soms maken we
dan gebruik van meerzorg en die is meestal het geld dubbel en dwars waard.
Corisberg:
De aanvraag van meerzorg was het begin van een mooi traject. Een traject, dat samen met ouders, begeleiders
en bewoner werd vormgegeven. Na goedkeuring van de aanvraag, werd er een mogelijkheid geboden om extra
zorg te kunnen bieden aan de betreffende bewoner. Het was belangrijk om goed te onderzoeken waar kansen
lagen, maar ook mogelijke uitdagingen. Kansen zijn in dit verhaal het bieden van een-op-een momenten die de
verdere ontwikkeling van de bewoner op meerdere gebieden mogelijk maakt. De ontwikkeling van
zelfredzaamheid is één van de uitgangspunten.
Kijkende naar de behoeften, ontwikkelingsmogelijkheden en wensen van de bewoner, werd ervoor gekozen om
één dag en twee dagdelen in te zetten op deze een-op-een momenten. Op vrijdag werd een individueel
programma opgezet, waarin de bewoner de mogelijkheid krijgt om te werken aan doelen die o.a. de
zelfredzaamheid stimuleren. Op de andere twee dagdelen wordt er een stuk ondersteuning geboden op het
gebied van werken en vrije tijd.
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De resultaten van dit traject zijn fantastisch! De bewoner laat zien dat een-op-een momenten een 'boost' geven
ten aanzien van zijn ontwikkeling. Daarnaast laat dit traject ook zien hoe belangrijk het is, om in goed onderling
overleg, goede zorg vorm te geven. Denk hierbij aan de driehoeksverhouding: begeleiders, ouders en bewoner.
Met name ouders zijn in dit traject zeer belangrijk, omdat zij mede richting geven aan dit traject. Ouders kennen
hun kind als geen ander. Wat maakt dat informatie, zeer welkom en nodig is, als aanvulling op de goede zorg
die we altijd zullen nastreven!

4. Aan welke verbeteringen hebben we in 2019 gewerkt?
DeSeizoenen heeft naar aanleiding van het kwaliteitsbeeld 2018, een aantal keuzes gemaakt voor
2019. Deze keuzes omvatten vijf onderwerpen die met elkaar in verbinding staan. De onderwerpen
zijn opgenomen in de ondernemingsplannen van iedere locatie van DeSeizoenen. Iedere locatie geeft
daar binnen de lokale mogelijkheden, uitvoering aan. De vijf onderwerpen zijn:

Kwaliteit van zorg; behoud van de gemeenschap en aansluiten bij het individu
De kwaliteit van zorg zien we in eerste instantie weerspiegeld in de ervaring van onze cliënten en/of
cliëntvertegenwoordigers2. We organiseren voor onze bewoners goede en veilige zorg via een
planmatige wijze. In 2019 hadden we ons doelen gesteld ten aanzien van dit planmatige werken en is
er een nieuw elektronisch cliëntendossier geïntroduceerd. Op alle locaties zijn trainingen
aangeboden ten behoeve van het methodisch werken met behulp van het elektronisch
cliëntendossier. Gebleken is dat dit steeds weer aandacht behoeft, door nieuwe ontwikkelingen in
het ECD en door wisselingen in personeel. Er komen nieuwe medewerkers bij, of medewerkers
krijgen een andere functie en daarmee ook andere bevoegd- en verantwoordelijkheden. Dit blijft een
aandachtspunt voor 2020. Nu de eerste implementatiefase achter de rug is, doen we onderzoek naar
hoe het nieuwe elektronisch cliëntendossier uitwerkt in de praktijk en welke verbeteringen er
noodzakelijk zijn.
2

Daar waar wij cliënten noemen, bedoelen wij ook cliëntvertegenwoordigers. Voor de leesbaarheid van de
tekst, gebruiken we verder het woord bewoners.
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Bij dit onderwerp hadden we ook een doel gesteld ten aanzien van medicatieveiligheid en meer zicht
op incidentmeldingen. De aandacht voor medicatieveiligheid is vorm gegeven door specifieke
teamaudits te houden met een terugkoppeling naar het team. Op alle locaties zijn audits gehouden.
Hierdoor werd ook duidelijk dat er op organisatieniveau een aantal verbeteringen mogelijk is.
Inmiddels is het medicatiebeleid vernieuwd en worden de medicatie-audits op aanvraag gehouden
bij teams die hierom verzoeken. Vanuit de managers worden teams gestimuleerd om deel te nemen
aan de audits.
In 2019 hebben we een tool voor managementinformatie in ons meldingssysteem geactiveerd.
Hierdoor is de informatie rondom meldingen en incidenten per locatie ontsloten en kan op ieder
gewenst moment op locatie een actueel overzicht beschikbaar zijn over gemelde incidenten. Het
gebruik van deze tool vereist in 2020 nog aandacht om het lerend vermogen te versterken en te
kunnen verbeteren.
Ernstige incidenten verdienen speciale aandacht. Doordat we in 2018 gestart waren met een training
voor systematisch calamiteiten onderzoek (prisma-methode), waren we in staat om dit in 2019 vijf
keer toe te passen. Met de methode is een goede eerste ervaring opgedaan waardoor uit een
ongewenste situatie toch een goede lering resteert. In 2020 kan DeSeizoenen de Prisma-methode
vaker inzetten, ook in gevallen waarbij de situatie niet meteen een calamiteit betreft, maar een
uitzoekvraag betreft.
Kwaliteit en veiligheid heeft vaak ook te maken met nieuwe wetgeving en in 2019 zijn de
voorbereidingen getroffen voor de Wet Zorg en Dwang. Door een werkgroep van artsen,
orthopedagogen, directie en de beleidsadviseurs kwaliteit & veiligheid is hier in 2019 veel tijd aan
besteed. Het jaar 2020 is een overgangsjaar, de werkgroep buigt zich verder over de implementatie
in 2020.
Kwalitatief goede zorg kan niet zonder een kwalitatief goede medewerker. DeSeizoenen heeft
jaarlijks een gezamenlijk aanbod en een lokaal aanbod van trainingen. Met elkaar hebben we als doel
om een goed gekwalificeerde medewerker op te leiden rondom actuele cliëntgerelateerde kennis,
antroposofische zorgmethodiek, grondhouding en antroposofische identiteit, maar ook de wettelijke
verplichte kennis zoals BHV en bevoegd- en bekwaamheden. Het is hierbij een uitdaging om de lokale
opleidingsbehoefte systematisch en planmatig af te stemmen met de organisatiebehoefte. Ook voor
volgend jaar is hier de nodige aandacht vereist.
In onder andere de teamreflecties is stilgestaan bij het onderlinge functioneren van het team en de
wijze waarop teamleden met elkaar (kunnen) afstemmen in bijvoorbeeld teamvergaderingen. In
multidisciplinaire besprekingen en ondersteuningsplanbesprekingen komt de onderlinge afstemming
tussen woonbegeleiding en werkbegeleiding geregeld aan de orde. Bovendien is een nieuw
functiegebouw ingevoerd, waarbij nadrukkelijker is vastgelegd dat begeleiders zowel in wonen als in
werken kunnen worden ingezet.

Partnerschap met familie en verwanten versterken
DeSeizoenen wil graag in verbinding zijn en blijven met familie en verwanten. De techniek biedt
hiervoor een aanvullende oplossing. Met de invoering van een nieuw ECD behoort het tot de
mogelijkheden dat cliëntvertegenwoordigers mee kunnen kijken in het dossier van de bewoner. Dat
hadden we graag in 2019 gerealiseerd. De voorbereidingen voor een pilot zijn in 2019 genomen,
maar het gehele project vroeg, naast een introductie van een nieuw ECD, om meer tijd. Er is een
projectplan geschreven en in 2020 wordt dit verder geïmplementeerd.
Over het algemeen is er veel contact tussen ouders/vertegenwoordigers en begeleiders op
teamniveau. De Kwaliteits-Verbeterkaarten vanuit het Cliëntervaringsonderzoek zijn met
ouders/vertegenwoordigers besproken en van verbeterpunten voorzien, waarbij geconstateerd is
dat er verschillen per locatie zijn in hoe (pro)actief dit proces verloopt.
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In de afgelopen jaren is het werken met de methodiek Driehoekskunde succesvol gebleken om de
samenwerking tussen ouders/verwanten en begeleiders te versterken met het oog op het creëren
van optimale voorwaarden voor het welzijn en de ontwikkeling van de cliënt. De methodiek (met
externe begeleiding) wordt ingezet in vastgelopen situaties tussen begeleiders en
ouders/vertegenwoordigers en is op meerdere locaties onderdeel van het scholingsprogramma van
teams. Ook worden er met enige regelmaat themabijeenkomsten voor ouder/vertegenwoordigers
verzorgd.
Een aantal ouders/verwanten is op de locaties betrokken bij het organiseren van jaarfeesten. Zo is er
op De Corisberg is een ‘Taskforce Antroposofie’ die zich o.a. hier mee bezighoudt. Dit geldt ook voor
Bronlaak (Werkgroep Antroposofie). De cultuurcoördinatoren zouden nog actiever een bredere
groep verwanten kunnen uitnodigen en aanspreken/stimuleren.

Landgoed Gennep, Eindhoven:
Elke woensdagmiddag wordt er door een vrijwilliger samen met bewoners een verse soep gemaakt. De
groenten komen van het eigen land en worden dezelfde dag verwerkt in een verse soep voor alle werkers en
aanwezige mensen van de boerderij. Het maakt de bewoners zichtbaar trots dat hún groenten worden verwerkt
in de lekkere soep en ze nemen graag de complimenten in ontvangst!

Versterken en expliciteren antroposofische identiteit
Een nieuw introductiebeleid werd vastgesteld, mede gericht op het laten kennismaken en
meenemen van nieuwe medewerkers in de antroposofische zorgvisie. Dit vraagt nog om verdere
verankering in een overkoepelend opleidings- en ontwikkelbeleid in 2020. Met collega
antroposofische zorgaanbieders zijn gesprekken gevoerd om te komen tot een gezamenlijk
opleidingsaanbod op het gebied van de antroposofische identiteit. Gebleken is dat er – ondanks
eenzelfde visie en uitgangspunten – verschillende aanpakken zijn t.a.v. het opleiden van
medewerkers en dat ook praktische/geografische ‘hobbels’ gezamenlijk opleiden bemoeilijken. Wel
wordt er gezamenlijk gebruik gemaakt van de antroposofische zorgopleidingen van de
opleidingsinstituten Scillz, Academie Antroposofische Gezondheidszorg en Plegan.
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 de afgelopen jaren is
geïnvesteerd in de opleiding van orthopedagogen in deze manier van werken. Samen met andere
antroposofische zorgorganisaties ondersteunt DeSeizoenen het Bernard Lievegoed
Onderzoekscentrum van dr. Pim Blomaard aan de VU en het Lectoraat Antroposofische
Gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden (dr. Erik Baars) die onderzoek naar en een methodiek
uitwerken voor de beeldvormende bespreking, ingebed in de huidige context van persoonsgerichte
zorg.
Daarnaast neemt DeSeizoenen deel aan een wetenschappelijke studie van de Universiteit voor
Humanistiek naar de betekenis van sociale inclusie voor cliënten die leven in een beschutte
leefomgeving. In 2019 heeft ten behoeve hiervan ‘participerend veldonderzoek’ plaatsgevonden op
de locatie Bronlaak.
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Helende omgeving
Op alle locaties van DeSeizoenen is veel aandacht voor ‘healing environment’; een helende omgeving
voor bewoners en medewerkers. Dit houdt onder andere in dat terreinen (met elkaar) goed
onderhouden worden en schoonheid uitstralen, gebruik gemaakt wordt van gebouwen die voldoen
aan de menselijke maat en in inrichting en kleurgebruik rust en warmte uitstralen. Ook hechten wij
belang aan een schone en opgeruimde woon- en werkomgevingen waarin het prettig vertoeven is
voor zowel bewoners als medewerkers.
DeSeizoenen zorgt als gebruiker van de gebouwen dat kleine gebreken snel gerepareerd worden en
dringt er bij de verhuurders op aan dat tijdig (groot) onderhoud en renovaties worden uitgevoerd. In
2019 werden diverse renovatieprogramma’s uitgevoerd. Met name de verouderde zorgwoningen op
de twee grote locaties vragen in nog om een omvangrijk en meerjarig renovatieprogramma dat in
2020 nader afgestemd wordt tussen huurder en verhuurder.

Missiegericht organiseren
Sinds enige jaren loopt het programma ‘missiegericht organiseren’ om de initiatiefkracht en het
zelforganiserend vermogen van teams en medewerkers mogelijk te maken en te vergroten. Mede
uit de gehouden Teamreflecties bleek in 2019 dat medewerkers (met name op de grote locaties)
behoefte hebben aan helderder kaders waarbinnen zij zelf verantwoordelijkheid voor het werk
kunnen nemen. Aangezien de afstand tussen medewerker en leidinggevenden soms als te groot
wordt ervaren, hebben wij in het nieuwe functiehuis de functie van coördinerend begeleider
gecreëerd om het zelforganiserend vermogen van teams te ondersteunen. Daarnaast is in 2019 het
project Sturingsinstrumentarium gestart dat beoogt een BI-tool in te voeren om direct
leidinggevenden en teams van snellere en betere stuurinformatie te voorzien op zowel
zorginhoudelijke als financiële indicatoren. Voor versterking van het teamfunctioneren en
vernieuwing van de functioneringsgesprekken heeft een werkgroep methoden en werkwijzen
ontwikkeld om onderlinge feedback in teams te organiseren. Ook nam DeSeizoenen deel aan het
landelijke programma ‘ontregel de zorg’ om administratieve lasten terug te dringen.
Terugkijkend kunnen we vaststellen dat het missiegericht organiseren in 2019 in zeker zin een pas op
de plaats heeft gemaakt door verschillende factoren. De directie heeft veel aandacht moeten
besteden aan de Ondernemingskamerprocedure, het onderzoek door IGJ/NZa, structuurdiscussies
binnen de groep en de directiewisseling. Verder bleek dat het roosteren op de groep te snel en met
te weinig beleidskaders ingevoerd te zijn in een periode dat ook een nieuw roostersysteem werd
geïmplementeerd. Dit heeft geleid tot aanzienlijke kostenoverschrijdingen, waardoor de directie
heeft besloten om eerst weer in control te komen door strakkere en meer centrale sturing op het
rooster.

5. Zorg en ondersteuning voor de cliënt
5.1. Kwaliteit van zorg rondom individuele cliënt
Iedere cliënt heeft een Persoonlijk Begeleider (PB-er) 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 PB-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 PB-er en
orthopedagogen werken nauw samen, bespreken de voortgang van de ontwikkeldoelen, cliëntrisico’s en
bereiden de evaluaties voor. De PB-er is verantwoordelijk voor de continuïteit van de begeleidingsafspraken en
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heeft hierover overleg met collega’s van het woonhuis en werkgebied. De PB-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 PB-er zorgt voor tijdige evaluaties en bijstellingen van doelen en uitvoeringsafspraken in het
ondersteuningsplan. Het ECD hiervoor is aangeschaft in de applicatie van NEDAP/ONS en ondersteunt hierbij.
Een voorbeeld:
Overkempe, Olst
M. wil graag zelfstandig leren treinreizen.
M. is een volwassen man en wil graag op bepaalde
vlakken zelfstandig en onafhankelijk zijn. Hij
probeert veel wensen en doelen na te streven.
Deze wensen zijn vaak groots en deze gaan een
eigen leven leiden in zijn hoofd. Hierin heeft M.
richting, begrenzing en duidelijkheid nodig. Zodat
hij zich ontspannen kan ontwikkelen en zijn gevoel
van eigenwaarde behoud.
M. is afgelopen jaren een aantal keren zelfstandig
op stap gegaan met de trein. Hij liep weg vanuit
huis. Dit gebeurde wanneer hij veel spanningen
had. Een wens van M. achter dit gedrag was dat hij
graag zelfstandig met de trein wil reizen naar zijn
pleegouders in Utrecht. M. zegt dan: ik ben een
volwassen man en kan zelfstandig treinreizen.
Orthopedagoog, pb-er, team en wettelijk
vertegenwoordigers hebben overleg over
mogelijke kleine ontwikkelingsstappen en
bespreken de risico’s. Wat kan M. aan? M. heeft
de afspraak dat hij altijd toezicht en nabijheid
nodig heeft van zijn begeleiding. Met uitzondering
van fietsen van wonen naar werken en retour.
De eerste ontwikkelingsstap in 2016 is dat M. een
mobiele prepaid telefoon krijgt. Deze leert hij
gebruiken doormiddel van een stappenplan. Er
worden afspraken met M. gemaakt waarvoor hij de
telefoon mag gebruiken en waarvoor niet. M. kan
bijvoorbeeld zijn telefoon gebruiken wanneer hij
zelfstandig naar het dorp gaat voor een
boodschap. Je mag de begeleiding van de
Zonnekamp A altijd bellen voor vragen. Je gebruikt
je telefoon niet om 112 of sekslijnen te bellen.
Wanneer M. weet hoe hij zijn telefoon kan
gebruiken, gaat hij elke vrijdagmiddag voor het
bezoekweekend (1 x per maand) zelfstandig naar
het dorp voor een afgesproken boodschap en belt
zijn begeleiding vanuit het dorp.

Na enkele maanden volgt er een evaluatie. De
volgende stap voor 2017 was dat M. samen met
een medebewoner, als maatje, naar Wijhe reist
met de trein. Wijhe is 1 halte met de trein. Zijn
maatje was bekend met treinreizen en wilde graag
met hem mee. M. leert in en uitchecken. Hij belt
bij aankomst in Wijhe en voor vertrek met de
groepsbegeleiding. Samen doen zij een
afgesproken boodschap of drinken een kopje koffie
in een eetcafé.
Dit elke vrijdagmiddag van het bezoekweekend, 1 x
per maand.
M. is enthousiast en erg serieus. M. maakt de
afspraak met orthopedagoog en pb-er dat hij dit
een jaar gaat doen. In januari 2018 gaan wij dit
evalueren.
Het gaat zo goed dat M. een volgende stap aan
kan. In 2018 gaat M. zonder zijn maatje naar Wijhe
reizen Wij bespreken elke keer de afspraken en hij
krijgt een doel in Wijhe. M. heeft een SOS armband
om met zijn contactgegevens. Verder heeft hij zijn
mobiele telefoon mee. M. gebruikt in 2018 zijn
mobiele telefoon regelmatig voor andere
doeleinden. Zoals het bellen van sekslijnen, terwijl
hij in de trein zit.
In januari 2019 volgt een evaluatie met M.
Orthopedagoog en pb-er bespreken met hem over
zijn mobiele telefoongebruik. Als je een volgende
stap wil maken, dan is het belangrijk dat je je
mobiele telefoon volgens je gemaakte afspraken
gaat gebruiken. Hij geeft aan dit te begrijpen. M.
spreekt af dit in 2019 te laten zien. De gemaakte
afspraken zoals in 2018 blijven hetzelfde.
In 2019 gaat dit erg goed. Voor het evaluatie
moment in januari 2020 bespreekt orthopedagoog
met begeleiding tijdens intervisie wat haalbaar is
voor M. Kan hij het aan om zelfstandig naar
Utrecht te reizen? Dit heeft M. namelijk in zijn
hoofd als einddoel. M. heeft wel duidelijkheid
nodig en is er een alternatief? Het team denkt niet
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dat M. helemaal zelfstandig naar Utrecht kan
reizen, er zijn teveel risico’s.
M. kan bijvoorbeeld niet lezen en heeft geen
tijdsbesef.
Er is een alternatief plan: M. maakte regelmatig
gebruik van de Valys taxi. Nu bestaat er ook de
Valys reisassistent. M wordt dan met de taxi
opgehaald vanuit huis. De taxi brengt hem naar
het Deventer station, reisassistenten begeleiden
M. dan naar de trein, helpen bij overstappen, in en
uitchecken. Bij aankomst in Utrecht begeleiden zij
hem op het station naar de taxi, die hem naar het
adres van pleegouders brengen. In de trein heeft
hij een ‘reismaatje’ om. Dit is een soort

telefoonkastje om zijn nek, waarmee hij altijd in
direct contact staat met reisbegeleiding van Valys.
Zo reist hij toch zelf met de trein naar Utrecht.
De volgende stap in 2020 is dat M. 2 x met de trein
naar Utrecht reist met gebruik van de Valys
reisassistent, met het telefoonkastje. Deze 2 x reist
zijn begeleiding van de Zonnekamp mee. Hierna
gaat de begeleiding evalueren. De vraag is kan hij
hier zelfstandig gebruik van maken? Wanneer het
niet haalbaar is voor M. , dan gaan wij een andere
stap bedenken voor zijn ontwikkeling. Bijvoorbeeld
zelfstandig reizen naar Deventer, met een doel.
M. is erg blij dat hij naar Utrecht mag reizen.

Bovenstaand voorbeeld laat mooi het gebruik van plan, actie, evaluatie en aanpassing zien, afgestemd op de
vermogens en de vraag van één van onze bewoners. Gesprekken met bewoners vinden plaats zo vaak als
noodzakelijk, maar officieel zijn ze ingericht met ‘jaargesprekken’ en multidisciplinair overleg (MDO).
In 2019 zijn jaargesprekken met cliënten en/of hun vertegenwoordigers gevoerd en op basis hiervan
beschikken zij over een actueel (niet ouder dan één jaar) ondersteuningsplan. Sinds DeSeizoenen in 2019 is
gaan werken met Nedap/ONS is er verbetering gemerkt in het voeren van de jaargesprekken. De
kwaliteitsmonitor in Nedap/ONS houdt de begeleiders op de hoogte wanneer er weer uiterlijk een gesprek
gepland moet worden.

5.2. 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.
Elivagar, Roggel
Binnen alle woonhuizen op Elivagar worden beeldvormende bewonersbesprekingen gehouden. Samen met de
orthopedagoog en het team wordt er vanuit de antroposofische visie naar de cliënt gekeken. Letterlijk wordt er
dan gevraagd om bewegingen en houdingen na te bootsen die de cliënt laat zien. letterlijk in de huid kruipen
van de cliënt. Welke elementen kenmerkt de cliënt en hoe kun jij als professional hier in tegemoet komen. Het
zijn waardevolle bijeenkomsten en geven de professionals een puur beeld van de cliënt. Dit heeft in vele
situaties bijgedragen aan de kwaliteit van zorg.

5.3. 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.
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Afspraken over keuzes en ontwikkeldoelen van de cliënt worden vastgelegd in het ondersteuningsplan. Deze
ontwikkeldoelen hebben betrekking op het wonen, het 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.
Corisberg, Heerlen
Een deelnemer van de bakkerij van Hoeve de Corisberg doet zittend werk. Door zijn lichaamsgewicht viel hij
regelmatig van zijn stoel als hij naar voren of naar achter wilde schuiven. Dit bracht een onveilige situatie met
zich mee met als gevolg dat hij steeds ondersteuning van de begeleider moest vragen om zich te kunnen
verplaatsen.
De vakinhoudelijk werkleider heeft deze situatie met zijn collega besproken en samen hebben ze naar een
oplossing gezocht. Ze vonden een stevige stoel met wielen die op een woning stond. Vervolgens hebben ze een
rem laten maken op de wielen. De deelnemer is geleerd hoe de stoel met rem te bedienen waardoor hij weer
zelf de regie heeft in zijn werksituatie.

5.4. Cliëntervaringen: mooie voorbeelden en soms een klacht
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. Ieder jaar dient de kwaliteitsverbeterkaart per team als input
voor het reflectieverslag. In 2019 is er geen organisatiebreed cliëntervaringsonderzoek geweest en proberen
we op deze manier de uitkomst van het cliëntervaringsonderzoek levend te houden in de teams en minstens
jaarlijks te gebruiken in de reflectie.
Ondanks dat de algemene cliënttevredenheid niet is onderzocht, hebben we natuurlijk wel een beeld van de
cliënttevredenheid. In de onderlinge contacten met ouders en bewoners toetsen we continu of bewoners zich
prettig voelen bij DeSeizoenen. Het zijn geen officiële metingen, maar de jaargesprekken en de MDO’s geven
ook zicht op de ervaringen van onze bewoners.
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Corisberg, Heerlen
Hallo,
Mijn naam is Cor
Smeets en ik
woon sinds
september 2019
op de Corisberg.
Voor ik kwam
wonen op
woonhuis de Gele Vlinder ben ik eerst een tijdje
komen logeren. Ik vond het ontzettend fijn toen ik
te horen kreeg dat ik voor vast kon komen wonen.
Op de Gele Vlinder woon ik samen met 5 anderen
en hebben we het fijn. Ik vind het erg gezellig want
samen lachen wij erg veel. Ik vind het leuk om
samen met mijn medebewoners naar Lingo te
kijken.
Graag help ik in het huishouden zoals de
vaatwasser uitruimen en de tafel dekken. Ik vind
het gezellig wanneer de kookvrijwilliger langskomt.
Hij kookt lekker en ik maak altijd een praatje met
hem.
In het najaar van 2019 ben ik met de bewoners en
begeleiders van de Gele Vlinder op activiteitenweek
geweest, ook hier hebben we veel gelachen. Op
dinsdagen ga ik samen met een aantal andere
bewoners van de Corisberg naar de scouting en ik
heb meegedaan aan de wandel 4-daagse. Ook dit
jaar wil ik hier weer aan mee doen!
Bijna elke zondag word ik opgehaald door mijn
mentor en gaan we naar de voetbalclub. Vaak is dit
in Holland dus best een eindje reizen. Soms ga ik na
het voetballen lekker uiteten met mijn mentor en
broer.
Ik werk 5 dagen in de week op de Corisberg en doe
daar verschillende werkzaamheden. Ik heb met

mijn persoonlijk begeleider en werkleider een
gesprek gehad waar ik graag wilde werken en
mocht zelf kiezen of ik bij een binnen of buiten
werkgebied wilde werken. Ik heb gekozen voor
werken op de tuin. Op dit moment zijn we de tuin
klaar aan het maken voor het nieuwe seizoen. Dit is
best wel wat werk en hierbij krijgen we hulp van
vrijwilligers.
Ook werk ik af en toe op andere werkgebieden. Zo
ga ik op vrijdagen naar de Indigo groep. Hier hoef
ik niets te doen en kan ik lekker rusten en
ontspannen met activiteiten zoals tekenen. In de
lente en zomer werk ik op woensdagmiddag op het
Corisberg terras, hier ben ik ober en samen met de
vrijwilliger verwelkom en bedien ik bezoekers.
Omdat ik snel moe ben werk ik tot 15.00 uur en ga
dan een uurtje rusten op mijn slaapkamer, ik ben
blij met deze afspraak.
Ik heb het erg naar mijn zin op de Corisberg. Ik
weet eigenlijk niet zo goed wat er beter kan.
Voordat ik op de Corisberg kwam, woonde ik
samen met mijn broer. Vroeger had ik heel veel
zorgen maar dat is nu een stuk minder geworden.
Ik woon op de Corisberg en mijn broer woont nu
ook ergens anders en heeft het goed. Ik hoef mij
dus geen zorgen meer te maken. Vroeger durfde ik
niks te vertellen of te vragen, maar nu ben ik een
stuk vrijer geworden.
Ik heb regelmatig een gesprekje met mijn
werkleider en persoonlijk begeleider over hoe het
met mij gaat en wat ik nog wil leren. Ik ga nu
oefenen om de schone was in te ruimen in mijn
kledingkast. Ook vind ik het erg belangrijk om
activiteiten te doen, naar de clubjes te blijven gaan
en wil ik het contact behouden met mijn broer.

Klachten en de cliëntvertrouwenspersoon
DeSeizoenen staat te allen tijde open voor de mening, de kritiek en de vragen of opmerkingen van cliënten en
hun vertegenwoordigers. Dat daar af en toe klachten in doorklinken betekent dat er een taak ligt om daar snel
en adequaat wat aan of mee te doen.
Elke klacht of elke uiting van onvrede dient serieuze aandacht te krijgen om drie redenen:
□ DeSeizoenen wil de waardering van haar cliënten, en daarmee de cliënten zelf, altijd serieus nemen,
ook en juist wanneer die waardering negatief is.
□ Een klacht of uiting van ongenoegen stelt de vertrouwensrelatie op de proef; zaak is om deze relatie
ten behoeve van de verdere zorg- en hulpverlening zo veel mogelijk te herstellen.
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□

Deze uitingen kunnen voor de organisatie waardevolle impulsen ter verbetering bevatten (van klacht
naar kwaliteit).
In de meest ideale situatie bespreken cliënten/wettelijke vertegenwoordigers hun klachten op de plek waar zij
ontstaan zijn, dus rechtstreeks met de betrokken medewerker. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom mensen
dit niet (kunnen of willen) doen. Het is daarom goed dat zij langs een andere weg hun onvrede kenbaar kunnen
maken. Hierin speelt de cliëntvertrouwenspersoon een belangrijke rol.
Indien een cliënt of cliëntvertrouwenspersoon toch een klacht heeft, dan heeft DeSeizoenen dit georganiseerd
met het ECKG. In 2019 zijn twee formele klachten ingediend bij het ECKG vanuit contact met de
cliëntvertrouwenspersoon. Vanuit contact met de cliëntvertrouwenspersoon is er geen melding gedaan bij de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Over het gehele jaar 2019 is er 23 keer een beroep gedaan op de
cliëntvertrouwenspersoon (hierna te noemen vertrouwenspersoon). Hiervan waren 15 ouders/wettelijke
vertegenwoordigers en 8 cliënten. Een klacht die nog doorliep vanuit 2018 en aangemeld bij en behandeld is in
2019 door het ECKG, is afgehandeld. Hierbij is deels klager in het gelijkgesteld en is een deel van de klacht
afgewezen.
De aard van de vragen en klachten van cliënten en/of wettelijke vertegenwoordigers in 2019 zijn ingedeeld in 4
categorieën. Een klacht of ongenoegen kan in meerdere categorieën opgenomen zijn.
I.
Bejegening
•
Onvrede over bejegening van cliënt of wettelijke vertegenwoordiger door medewerkers van
DeSeizoenen.
•
Soms voelt men zich niet gehoord door medewerkers op de groep of clustermanager.
•
Vragen over het groepsklimaat, de wijze van benadering door en beschikbaarheid van groepsleiding
tijdens diensten.
II.
Kennis, kunde, opleiding
•
Scholing van medewerkers op antroposofisch gebied. Met name ouders vragen zich af of de visie en
het handelen hierna bij zowel medewerkers als leidinggevenden voldoende bekend is dan wel eigen gemaakt.
•
Bij specifieke problematiek is soms meer kennis nodig dan nu voorhanden is. Dit wordt niet altijd tijdig
opgemerkt.
III.
Communicatie
•
Niet of onzorgvuldig nakomen van bel/mail afspraken.
•
Wettelijke vertegenwoordigers of cliënten zijn soms niet op de hoogte van personeelswisselingen.
•
Tussen medewerkers en diensten onderling (medisch, therapeutisch) wordt niet altijd alles goed
doorgegeven, hierdoor ontstaan misverstanden en duurt het soms lang voor er duidelijkheid is over een
bepaalde vraag.
•
Veranderingen op locaties of in huizen worden niet altijd gecommuniceerd met wettelijk
vertegenwoordigers, dit geeft veel verwarring in de communicatie met cliënt.
•
Cliënten hebben soms het gevoel dat zij weinig in kunnen brengen hebben.
IV.
Overige
•
Onrust over wisseling van personeel. Bewoners zien veel verschillende mensen op een dag, bovendien
is er veel wisseling van personeel op sommige locaties.
•
Zorgen over groepssamenstelling, de combinatie van verschillende bewoners en hun zorgvraag.
•
Signalen van wettelijk vertegenwoordigers niet opgepakt.
•
Problemen tussen cliënt en professionele mentor.
•
Tijdens afgelopen zomer, die zeer warm was, was het op sommige slaapkamers te warm om te kunnen
slapen. Het was lastig om dit te verhelpen.
•
Vragen over hygiëne van de woonomgeving.
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De cliëntvertrouwenspersoon heeft een jaarverslag opgesteld dat is aangeboden aan de cliëntenraden. In dit
verslag adviseert zij:
•
Sneller afwikkelen van vragen/klachten van cliënten en wettelijke vertegenwoordigers. Nu wordt er
veelal adequaat gereageerd wanneer er een klacht binnenkomt, maar duurt het proces tot afwikkeling soms
lang. En soms is dit noodzakelijk voor een goed verloop, maar soms wordt het daar alleen maar ingewikkelder
en onduidelijker door.
•
Plaatsingsbeleid: aandacht voor evenwichtige groepssamenstelling, ouders hier over tijdig informeren
•
Antroposofische scholing van medewerkers.
•
Zoeken naar manieren waarbij cliënten zelf (meer) inbreng kunnen hebben over voor hen belangrijke
zaken.
En toch….:
Klagers 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. En dat zij dit ook graag zo willen
voortzetten. En dat zij vooral veel waardering en compassie hebben met de directe woon- en werkbegeleiders,
die ondanks verzwaring van zorg en wisselende diensten inzetbaar en betrokken blijven.
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5.5. Interviews met cliënten
Zoals eerder aan de orde is gekomen: in 2020 is er geen cliëntervaringsonderzoek gehouden. DeSeizoenen doet
zo’n onderzoek één keer per drie jaren. Natuurlijk hebben we een beeld van de geleverde kwaliteit, maar het is
mooi om dit beeld bevestigd te zien met goede voorbeelden uit de praktijk. Aan het onderzoek in 2018 hadden
cliënten deelgenomen die al voor 2019 bij DeSeizoenen woonden en/of werkten. Het leek daarom een goed
idee om per locatie 3 nieuwe cliënten en/of cliëntvertegenwoordigers te bevragen op hun ervaringen bij
DeSeizoenen.
De Corisberg, Heerlen
Ik ben F, 20 jaar en ik woon in Heerlen.
Ik werk op Hoeve de Corisberg, in de winkel en in de bakkerij.
In de winkel vul ik vakken en maak ik prijs etiketten,
deze plak ik op onze producten. Ik werk graag in de winkel.
Ik heb zelf gekozen voor deze werkgebieden. Van bakker Rick
heb ik geleerd om zelfstandig vlaaien te vullen, speculaas te maken
en wafels te bakken. Wafels bakken doe ik samen met mijn collega,
we leren hierdoor goed samenwerken.
Voor mij hoeft er niks verbeterd of anders, ik ben heel tevreden !

Alle geïnterviewde cliënten hebben het op dit moment naar hun zin bij DeSeizoenen. De interviews lopen
uiteen van interviews met een ouder (omdat een bewoner zelf niet zijn/haar mening onder woorden kan
brengen) tot het nauwkeurig aangeven van mogelijke verbeteringen voor een locatie. De niveaus verschillen
van elkaar en daardoor ook de wensen en doelen in ieders leven. Met een paar interviews onder nieuwe
bewoners wordt dat al helder.
Voordat een bewoner bij DeSeizoenen komt wonen en/of werken, wordt er een zorgvuldige
plaatsingsprocedure gevolgd. Een bewoner bij DeSeizoenen wordt immers langdurig opgenomen in een van
onze woon-en werkgemeenschappen. Het is dus alleszins noodzakelijk dat een nieuwe bewoner zich thuis
voelt. Een plaatsingsprocedure kan diverse fasen inhouden: kennismaken, logeren, stage lopen en uiteindelijk
werken en wonen.
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Verdandi, Loenen
Interview met de moeder van één van onze
bewoners.
M woont, samen met zijn vader en moeder, in
Brummen waar hij nog tot de zomervakantie op de
ZLMK- Vrije School de Lans op de VSO zit.
M logeert nu ruim 1 jaar 1x per week en 1x per
maand een weekeinde op Verdandi/de Groote

Modderkolk. Dit gaan we vanaf september 2020
langzaam uitbreiden en de bedoeling is dat M er
uiteindelijk gaat wonen.
M heeft stage gelopen bij de dieren op de Groote
Modderkolk en nu loopt hij stage bij de Bakkerij.
M zegt dat hij het niet alleen maar leuk vindt, maar
wij merken dat hij het wel altijd leuk heeft.
We overleggen veel met M, maar uiteindelijk
beslissen wij waar hij gaat wonen en werken.
Tot nu toe hebben wij te weinig ervaring om
verbeterpunten aan te geven, maar misschien zijn
ze er ook niet.
Wij ervaren de communicatie als meer dan goed.
Voor de toekomst, als M daadwerkelijk op de
Groote Modderkolk woont, is het wenselijk dat hij
niet alleen maar op eigen terrein werkzaam is,
maar ook kan ‘thuiskomen’ van werken elders.

De plaatsing van een cliënt vergt een plan, evaluatie en aanpassing. Alle stappen van de kwaliteitscirkel komen
aan bod voordat een cliënt echt helemaal ‘lekker zit’. Iedere bewoner komt uit een andere situatie en is
gewend aan zijn/haar eigen plekje. Dat eigen plekje is niet zomaar gerealiseerd. Daar komt veel bij kijken.
Overkempe, Olst
Interview met de moeder van één van onze
bewoners.
Z is 20 jaar en woont sinds augustus 2018 op de
Hoedkant van het Joseph Beuyshuis.
Er is voor Z besloten dat ze aansluit bij de
workhome van de Hoedkant. Dit bleek een goede
keus, Z werkt met heel veel plezier buiten, is veel in
beweging en maakt stappen in haar ontwikkeling
en zelfstandigheid. In het begin was het moeilijk
om aan het werk te gaan, ze kende nog niet alles
even goed en de drempel naar nieuwe activiteiten
was groot. Ook was het lastig dat tijdens de
werkdag de pauzes in eigen huis plaatsvonden en
het verschil tussen werken en thuis vertroebelde.
Sinds kort is daar een oplossing voor en is er een
pauzeruimte beschikbaar. Zo is ze de hele ochtend
echt op haar werk en dat maakt alles veel
overzichtelijker. Z is wel iemand die het erg leuk
vindt om in zelfstandigheid te ontwikkelen. Wellicht
is het mogelijk dat ze in de toekomst klusjes meer
onafhankelijk, of iets losser van de groep kan
uitvoeren. (iets naar het dorpshuis brengen of
vooruit lopen met een bepaalde taak, kratjes of
andere dingen sorteren)
Z geniet met grote teugen van het paardrijden op
de maandagochtend, dit is echt een hele welkome
‘break’ in de verder behoorlijk vaststaande en
gestructureerde werkzaamheden van haar

workhome omgeving. Ook zit ze op stijldansen in
het dorpshuis, wat ook echt een feestje voor haar
is. Ze geniet ze enorm van de activiteiten van
cultuur, zoals
café,

voorstellingen en met stip op 1, de Carnaval! Z
heeft muziektherapie, dat is heel fijn. Het zou leuk
zijn als ouders nog meer betrokken worden met
verhalen en foto’s rondom deze activiteiten en
rondom alles wat ze meemaakt op Overkempe,
want Z zou hier heel graag met haar ouders ook
over in gesprek gaan en een foto of een klein
berichtje is dan een heel fijn middel om samen ook
echt in gesprek te komen. Wellicht dat de mobiele
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telefoon die nu op de groep is daar een mooie
oplossing in blijkt te zijn.
Z is op haar plek op Overkempe. Er zijn veel
wisselingen in het team om haar heen geweest en

dat was echt wel zwaar. Iedereen moet elkaar
opnieuw leren kennen en vertrouwen en dan duurt
het weer even voordat je een basis hebt
opgebouwd.

Overkempe, Olst
Interview met R, 17 jaar oud
Sinds vorig jaar september woon ik bij
DeSeizoenen locatie Overkempe. Er kwam een
kamer vrij en toen zijn mijn ouders gaan kijken of
dat leuk zou zijn voor mij. Ik ben eerst een weekje
gaan logeren op het Schatborn, zodat ik zelf ook
kon kijken of ik het leuk vond.
In die week ben ik gaan stage lopen op de keuken
werkplaats. Ik vond die week erg leuk. Ik mocht al
veel werk doen in de keuken zoals, courgette
snijden, maar ook paprika en wortels.
Ook op het Schatborn vond ik het erg gezellig!
Niet veel later ben ik er echt gaan wonen. Mijn
ouders hebben de kamer leuk opgeknapt en ik heb
nieuwe spullen gekregen. Ik heb nu ook een mooi
nieuw bed. Elke zaterdag ga ik nog naar mijn
ouders en mijn zus en broertje. Zij wonen in
Zwolle. Ik blijf dan ook een nachtje slapen.
We gaan dan lekker zwemmen, maar ook wandelen of op bezoek bij opa en oma. Soms mis ik ze wel, maar
gelukkig kan ik nu ook beeld bellen met ze. Dat is heel leuk. Dan kan ik ze ook zien!
Een interview met een bewoner is overigens gemakkelijker gezegd dan gedaan. We kennen bewoners met
‘weinig woorden’ en dan is het een soms een puzzeltje om duidelijk te krijgen of zij het wel of niet naar hun zin
hebben bij DeSeizoenen. We moeten dan heel goed luisteren en kijken wat de bewoner bedoelt.
Elivagar, Roggel
Naam:
W
Waar woon je?
Hazelaar
Waar werk je?
Koppeling
Wat doe je bij de seizoenen?
Op het moment weinig (dit komt door het corona virus) alleen wonen. Normaal ook werken
Heb je het naar de zin bij de seizoenen?
Ja
Kun jij zelf bepalen waar jij werkt en woont?
Ja
Wat kan er nog verbeterd worden?
Niets
Waar ben je komen wonen?
Hazelaar
Wat vind je belangrijk?
Om zo snel mogelijk te verhuizen naar ambulant wonen
Waar heb je eerst gewoond?
In Mill
Hoe ziet jou toekomst eruit?
Onbekend
Hoe is je rol sinds kort bij de cliëntenraad?
Een keer bij gezeten en nu vooral luisteren
Hoe vind je de afwisseling in het werk?
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Goed
Het gaat hier over een bewoner die graag een overstap wil maken naar ambulant wonen. Voor hem is dat een
stap vooruit. Hij ervaart eigen regie en die wil hij graag vergroten. Hij neemt sinds kort ook deel aan de
cliëntenraad. Dat is ook een vergroting van de eigen regie, daar wordt ook naar hem geluisterd en kan hij zijn
mening geven.
Andere bewoners weten weer precies te verwoorden waar er verbeterd kan worden.
Elivagar, Roggel
A woont op een van de woonhuizen op Elivagar. Hij werkt in de werkschuur Leudal. Werkschuur Leudal is het
agrarisch werkgebied van Elivagar. Bewoners exploiteren daar een biologische moestuin en een
snijbloementuin. Daarnaast verrichten bewoners onderhoud aan bossen voor Staatsbosbeheer. A verricht er
houtwerkzaamheden, moestuinwerkzaamheden en hovenierswerk (bijvoorbeeld haag knippen en bosmaaier
werk.) Hij ontwikkelt er ook nieuwe vaardigheden, zoals met een cirkelzaag werken.
Hij heeft het grotendeels naar zijn zin bij de werkzaamheden. Ook heeft hij een aantal verbeterpuntjes voor
Elivagar:
 Er zijn niveauverschillen bij deelnemers op werken en wonen m.b.t. reacties en gedrag. Heel
verschillend en vaak storend hoe anderen zich gedragen. Vaak zijn ze heel kinderlijk in onderlinge
ruzies en discussies. Er is ook ongewenst gedrag.
 Hij vindt het vervelend als andere deelnemers géén rekening met hem houden.
 Hij vindt het merendeel van de begeleiding goed. Hij verwacht wel meer waardering en complimenten
als hij iets goed doet.
Hij woonde ooit zelfstandig en het is zijn doel om dat niveau weer te halen. Het werk is goed bij Elivagar. Hij
hoopt ooit nog eens in een keuken te kunnen werken, of in de zorg.
Hij kijkt graag films, doet graag games/spelletjes, zingen, gitaar spelen, en zorgt graag voor zijn poes “Snow”
De verleende kwaliteit die we hierin weerspiegeld zien is dat we eerst moeten zorgen voor een goede,
zorgvuldige plaatsing, waarin we zicht krijgen op de wensen van de (dan nog toekomstige) bewoner. Alle
bewoners wonen én werken bij DeSeizoenen. Voor iedereen zijn er werkzaamheden die aangepast zijn of
worden naar ieders niveau. Uiteindelijk draagt iedere bewoner bij aan het gezamenlijke resultaat en heeft
iedere bewoner zijn of haar toegevoegde waarde. Dat vraagt van de begeleiders (in samenspraak met de
gedragskundige en soms een arts) om goed te kijken naar de bewoner: wat kan of wil hij/zij, past het goed,
moet het anders? Waar zit groei en ontwikkeling?
Overkempe, Olst
Gesprek met de moeder van E. Joseph Beuyshuis, Hoedkant
Eva woont sinds februari 2019 op de Hoedkant van het Joseph
Beuyshuis. Toen Eva op Overkempe kwam wonen is er door haar
persoonlijk begeleider en de orthopedagoog uitgebreid gekeken
naar wat geschikt werk voor haar zou zijn. Eva is terecht gekomen
in de workhome van de Hoedkant en werkt met veel plezier. Eva is
een echt buitenkind en geniet dus erg van het werken op het
terrein. Ouders vinden het fijn dat de communicatie tussen hen en
de begeleiders goed is. Natuurlijk is er de wens van nog meer zorg
op maat. Eva houdt erg van uitstapjes met bijvoorbeeld de auto en
daar is niet altijd heel veel ruimte voor. Het team lijkt steeds
stabieler en daar profiteert Eva ook van. Eva zit goed op haar plek
en is een blije bewoner van Overkempe
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Corisberg, Heerlen
Ik ben J, en woon sinds september 2019 in Villa Terwinselen, een van de woonhuizen van de Corisberg. Daar
doe ik mee aan gezelschapsspellen, t.v. kijken, muziek luisteren en sinds kort doe ik ook zelf mijn was verzorgen.
Af en toe loop ik een blokje om, ook kook ik weleens met de begeleiding.
Ik werk sinds kort op hoeve Corisberg en ben werkzaam op de creatieve
werkplaats, daar doe ik houtbewerken. De vrijwilliger van de creatieve
werkplaats leert mij op dit moment figuurzagen, en daar ben ik heel blij
mee. Vanuit mijn woonhuis Villa Terwinselen ben ik bij de Corisberg
terechtgekomen en het bevalt mij hier prima. Ik heb zelf mogen beslissen
waar ik wilde wonen en werken. De begeleiders en werkleiders hebben,
als ik vragen heb, altijd tijd voor mij.
Mijn ouders komen geregeld op bezoek, mijn broer en schoonzus met de kinderen en mijn tantes komen ook wel
eens langs. Het bevalt mij erg goed op de Corisberg, ik zou niet kunnen zeggen wat er nog beter kan.

Bewoners veranderen, omstandigheden veranderen en wensen en behoeften veranderen. Een bewoner maakt
heel lang onderdeel uit van een van onze gemeenschappen, maar ook daarbinnen is er diverse variatie
mogelijk. Binnen DeSeizoenen kan je je ontwikkelen, je kunt groeien, je mag andere wensen krijgen en samen
gaan we kijken of we daaraan kunnen voldoen.
Bronlaak, Oploo
Ik ben M, en ik ben 33 jaar. Ik woonde in Heerlen en werkte daar op de Corisberg in de tuin. Maar mijn ouders
wonen hier in de buurt, dus zo kreeg ik de kans om op Bronlaak te komen wonen, dat was vorig jaar september.
Eerst was er een kennismaking. Ik wilde in de Wieland in het dorp
Sint Anthonis komen wonen, maar dat ging uiteindelijk niet door,
en zo ben ik op Ard Lea (woon- en werkgebied 2 km buiten
Bronlaak, red.) komen wonen. Ik wilde niet op het Bronlaak-terrein
zelf wonen, maar daarbuiten. Dat is mijn keus.
Ik moet nog steeds wennen om in een groep te wonen. Dat komt
omdat ik voorheen alleen woonde in Heerlen, zelfstandig dus. Ik
vind het hier wel leuk, omdat ik nu niet meer alleen ben. Maar
soms vind ik het ook wel druk. Normaal gesproken kan ik ook even
weg, als ik dat wil. Maar nu met de situatie met Corona kan dat
niet. Als ik het te druk vind ga ik naar mijn kamer, en dan kijk ik
een film op Netflix , op mijn computer. Als ik iets wil bespreken kan
dat, en ik voel mij ook serieus genomen. Verder weet ik nu nog
niet precies wat ik zou willen in mijn vrijetijd. Ik weet dat er van
alles is, maar ik kan namelijk nog niet kiezen! Ik kon ook nog niets
kiezen voor het cursushuis, want toen kwam de Corona!
Ik werk bij de kaarsenmakerij, het is daar ook rustig en dat past wel bij mij. Het leukste wat ik daar doe is het
verven van de zijden sjaals. Ik kwam er hier achter dat ik creatief ben. Ik wilde nu niet in de tuin, maar eerst
eens wat anders uitproberen. En dat kon. Ik heb zin om weer aan het werk te gaan als de Corona afgelopen is.
Ik kan daar op de fiets naar toe, het is maar een klein stukje.
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5.6. Succesverhalen en mooie voorbeelden
Wat is kwaliteit en wat is kwaliteit in de verstandelijke gehandicaptenzorg? Wat is kwaliteit van leven? Hoe kan
je dat vergroten? Het zijn grote vragen die soms heel goed geïllustreerd kunnen worden met kleine
voorbeelden. Deze kleine voorbeelden hebben vaak een hele grote impact. Groot geluk zit soms in hele kleine
dingen.
Over het algemeen geldt dat als we goed gekeken hebben, een goede observatie hebben gedaan, inventief zijn
geweest en mogelijkheden hebben gecreëerd, dat er dan de mooiste succesverhalen ontstaan.
We hebben er een aantal verzameld.
Bronlaak : “Ik kan hier met mijn handen
werken. Ik voel mij hier heel welkom, ik heb
mooi werk en we hebben allemaal dezelfde jas
met de opdruk. Wij zijn één team. Ze kunnen
mij alles vragen. Er is niet iets wat ik het leukste
vind. In het weekend lees ik ook boeken over
technische klussen.”

Verdandi: Een mooi voorbeeld is de wens van de groei
in ontwikkeling van bewoners, zoals M. Hij heeft
besloten dat werken op de boerderij momenteel
passender is in zijn leven en in zijn ontwikkeling. Door
dit zelf bij de locatiemanager aan te geven en in een
teamvergadering met begeleiders te bespreken, heeft
M nu passender werk waar hij zich in kan ontwikkelen.

Landgoed Gennep: Vorig jaar is er een
ouderbijeenkomst geweest in een (vrije) school
waar werkleiders samen met 2 bewoners een
presentatie hebben gegeven over wie wij zijn,
met onze film en onze visie uitgelegd . Heel erg
leuk om te doen en de presentatie en
kennismaking is heel goed ontvangen
We wilden ons profileren en zo nieuwe externe
dagbesteders / stagiaires aantrekken voor de
prachtige werkgebieden waar nog ruimte is.

Elivagar: Een bewoner heeft de vraag gehad om
zelfstandiger zijn geld te kunnen beheren. Hij heeft
zelf een plan gemaakt hoe hij stap voor stap meer
regie wilde krijgen en zelf keuzes kan maken in zijn
uitgaven.
Veel werd in overleg met de bewindvoerder gedaan
en kon hij alleen kopen wat hij vroeg. Nu krijgt hij een
bedrag dat hij zelf kan besteden.
Hij spaart nu ook voor een grotere uitgave. Een
nieuwe computer bijvoorbeeld, want dat is zijn hobby.

Verdandi: Er is veel aandacht geweest in de
samenwerking. Vooral rond een vrouwelijke
bewoonster. Er was geregeld een MDO, ieders
kennis is meegenomen en serieus genomen.
Veel terugkoppelingen naar ouders. Hierdoor
heb je een systeem rondom de bewoner. Van
ouders, begeleiders, orthopedagoog, PB-er,
werkbegeleiders en in dit geval externe
coaching waar ouders ook bij zijn betrokken.
Door met elkaar dit te doen en vast te pakken,
kan de bewoner weer vooruit en gaat het
gelukkig weer de goede kant op.

Landgoed Gennep:
In het Voermanshuis is er een bewoner die inmiddels
wekelijks helemaal zelfstandig een boodschap gaat
doen voor het woonhuis in de winkel van de Genneper
Hoeve. Een mijlpaal!

Elivagar: Amy en Ruben wonen op de Berk en
wilden meer zelfstandigheid. Elke week is er
een dag waarop ze koken samen met de
begeleiding, maar zij willen meer. Daarom
hebben ze zich aangemeld bij de Academie
voor Zelfstandigheid. Ze wilden leren om
zelfstandig de was te doen. De bediening van
de wasmachine, het sorteren van de was en

De Corisberg: Op onze mooie Corisberg hebben wij
elke vrijdag de Indigogroep.
Een dag waarop wij mensen die behoefte hebben aan
een dagje niet werken rust bieden. Een dag waar we in
huiselijke omgeving met elkaar zijn.
Na de ochtendopening met een mooi lied drinken we
gezellig koffie, hebben een ‘kletsje’ en kijken oude
foto’s. Na de koffie is er voor ieder wat wils. Met
mooie (meest) natuurlijke materialen maken we
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keurig vouwen als de was droog is, kunnen ze
nu zelfstandig.
In een vertrouwde omgeving hebben ze dit
geleerd en allebei op hun eigen tempo.

mooie dingen, we tekenen, we vilten, rijgen prachtige
kettingen van kleine stukjes wolvilt.
Niets hoeft, maar alles mag in alle rust.
Tussen de middag dekken we gezellig de tafel en
lunchen we met ons allen, vaak met wat extra lekkers.
In de middag is er tijd voor een mooi muziekje, een
dansje, een mooi verhaal of een heerlijke wandeling
waar geen bloem meer veilig is want wat maken we
graag boeketten voor het woonhuis!

Landgoed Gennep: Binnen de Parakleet zijn er 2
bewoners gepromoveerd tot zelfstandige
broodbakkers met een pictosysteem alle
stappen doorlopen en een vers gezond brood
op tafel.

Elivagar: een bewoner van Sri Lankaanse afkomst,
miste enorm het Sri Lankaanse eten. De begeleiding is
gaan zoeken hoe en wie er voor hem Sri Lankaans kan
koken om toch de warmte van zijn cultuur te proeven.
In samenwerking met een religieuze
kerkgemeenschap zijn ze in contact gekomen met een
Sri Lankaanse familie die wekelijks voor S koken. Zo
krijgt S wekelijks enkele dagen Sri Lankaans eten. Hij
straalt en is blij dat de begeleiding dit heeft kunnen
regelen voor hem. Hij dankt ze wekelijks met een
warme glimlach als hij zijn maaltijd heeft opgepeuzeld.

Overkempe: Muziektherapie: Drie jonge
vrouwen, die niet praten en nauwelijks actief
contact met elkaar hebben, maar soms wel op
elkaars stemmingen reageren. Door het zingen
en spelen van (rustige) muziek schep ik de
voorwaarde voor basisveiligheid en nodig ik de
groepsleden uit in het hier-en-nu te zijn. In het
vaste welkomstlied richt ik me tot ieder
persoonlijk en probeer daarna gedurende de
sessie op ieders inbreng muzikaal te reageren
(bijv. met een lievelingslied).
Zo wordt een stukje van ieders eigenheid
zichtbaar en is er ruimte om te delen in elkaars
blijheid als zo'n lievelingsliedje gezongen wordt.
Vaak ontstaat er zo binnen de sessies een sfeer
van verbondenheid en erkenning, die
tevredenheid oproept. Van daaruit is het soms
ook mogelijk iets nieuws/een uitdaging in te
voegen. We sluiten af met een vast slotlied.
Doordat begin en eind duidelijk herkenbaar
zijn, is de totale sessie steeds een geheel,
ongeacht de duur, want deze wordt bepaald
door de mogelijkheden van dat moment.
Op deze manier blijft de muziek altijd een
positieve ervaring!
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5.7. 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 ‘ruggengraad’ van de zorg en ondersteuning vormt. Maar dit geldt ook voor de samenwerking
met andere zorgaanbieders waar cliënten bijvoorbeeld werken.
In mei 2019 kreeg Bronlaak een aantal dagen bezoek van een internationaal gezelschap dat zich inzet voor de
gehandicaptenzorg in Europa vanuit een antroposoﬁsche mensvisie. Het was een bont gezelschap van zowel
medewerkers als ouders/vertegenwoordigers van Europese antroposoﬁsche instellingen uit 14 landen. Naast
hun vergaderingen en bijeenkomsten maakten zij natuurlijk ook kennis met Bronlaak als woon- en
werkgemeenschap. De reacties waren buitengewoon positief. Het prachtige terrein en de verzorgde omgeving,
de woonhuizen en het ‘leven’ in de werkplaatsen maakten grote indruk op onze internationale gasten. Het is
natuurlijk altijd leuk om complimenten te krijgen, maar ik wilde weten wat hen nu zo inspireerde. In Duitsland
zijn toch ook prachtige antroposoﬁsche zorginstellingen? Wat bleek? Vooral het onderlinge samen-leven van
cliënten en het samen-werken tussen cliënten en met medewerkers, de ‘ontspannen relaties’ en het
‘meedoen’ van cliënten vielen op. Voor ons wellicht vanzelfsprekendheden maar het is belangrijk om ook van
buitenaf ‘gespiegeld’ te worden; door ‘buitenstaanders’ waarmee je ook diep verbonden bent in een
gemeenschappelijk ideaal.
Een andere inspirerend samenspel was er op de ‘Netwerkdag’ van Verdandi. Hiervoor waren door de
organiserende ouders/vertegenwoordigers en medewerkers ook de broers en zussen van de cliënten expliciet
uitgenodigd. Naast de informele ontmoetingen – die heel waardevol waren – waren er ook workshops. Een
ervan was de workshop ‘brussen’. Broers en zussen vertelden hoe het leven met een broer of zus met een
beperking hen had verrijkt, maar ook hoe belastend dit soms geweest is in het gezin. En hoe is het om zelf
kinderen te krijgen als je van heel nabij weet wat het betekent als je een kind met een (zware) beperking krijgt?
En wat als hun ouders de zorg voor hun broer of zus niet meer kunnen dragen? Het leverde mooie en intieme
gesprekken op. Op deze dag was er direct verbinding voelbaar als het over de gezamenlijke ervaring met
cliënten gaat.
Medezeggenschap en zelfbepaling cliënten
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 financieeltechnische 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 (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.
Landgoed Gennep, Eindhoven
In 2019 hebben we een nieuwe bewonersraad opgericht met bewoners die hier vanuit de WLZ wonen en
werken. Ook M is lid en communiceert via haar spraakcomputer welke ze steeds meer ook gebruikt en inzet om
vragen te stellen of om opmerkingen te maken. Er is een voorzitter en penningmeester en vorig jaar al hele
mooie bewegingen vanuit deze raad ontstaan.
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Ze hebben als raad samen met de coach de nachtzorg op Bronlaak bezocht en konden zo meekijken hoe de
ruimte eruit ziet en hoe dat werkt wanneer er wordt uitgeluisterd.
Maar ook ideeën om samen met al de bewoners van deze kleine locatie iets te ondernemen is gebeurd: een
heusereuze? gezellige middag met leuke prijzen.
Ook het thema veiligheid wordt besproken zo is er gevraagd of we weer eens kritisch kunnen kijken naar de
verlichting in het park en ook het houden van brandoefeningen met de bewoners erbij.
Bronlaak, Oploo
Ik heet Marie-José van Gelder, ik woon
sinds 29 april 2019 op Bronlaak, op het
terrein zelf. Dat is nu precies een jaar
geleden.
Ik woon officieel in het appartement van
de Bolthorn, maar eigenlijk ben ik altijd te
vinden bij Pierre in het appartement
boven de Willehelm. Ik ben op Bronlaak
komen wonen om in de buurt van Pierre
te wonen, hij is mijn partner. Wij hebben
elkaar bij het RIBW leren kennen en
hopelijk gaan we binnenkort echt samen
wonen.
Ik werk 5 dagdelen in de keuken van Bronlaak. Ik vind het leuk om met de anderen in de keuken te werken. Ik zit
sinds kort bij de Bewonersraad van Bronlaak, ik had mijzelf kandidaat gesteld. Ik wil graag dat het voor
iedereen veilig is op Bronlaak. Ik constateer dat er veel bewoners, bezoekers en (opwonende) medewerkers met
de auto of zelfs op een fiets nog te hard rijden!
Ik zat dit jaar ook bij de Raad van Elf tijdens het Carnaval op Bronlaak en dat vond ik erg leuk. Daar hadden ze
mij voor gevraagd.
In mijn vrije tijd zit ik dinsdagavond op het zangkoortje van Ute. Het is heel leuk dat ik daar mee mag doen, ik
kan namelijk niet zingen.
Ik zit dit jaar op de cursus “Jaarfeesten”, zodat ik wat meer leer over de antroposofie, ik wil daar meer over
weten. Dit wordt georganiseerd door het Kaspar Hauser Kursus Huis. Je kunt zelf kiezen wat je daar wilt leren.
Ik ben graag op Bronlaak. Ik heb het hier leren kennen toen ik regelmatig bij Pierre op bezoek kwam. Ik voel me
hier echt thuis. Ik wil hier niet meer weg.
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6. Betrokken en vakbekwame medewerkers
6.1. Teamreflecties
Hiernaast staat ons proces voor de teamreflecties
afgebeeld. De 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
In 2018 heeft er een cliënttevredenheidsonderzoek
plaatsgevonden. Eind 2018 is er een terugkoppeling van
de resultaten geweest aan de teams middels een
Kwaliteits VerbeterKaart (KVK). Om te voorkomen dat er
door de teams verschillende gesprekken plaats moesten
vinden over onderwerpen die elkaar raken is aan de teams
geadviseerd de resultaten van het onderzoek mede als
input te gebruiken voor de teamreflecties. Hier is door
teams verschillend mee om gegaan.
Daar waar de teams aan de slag zijn geweest met de
teamreflecties heeft het mooie resultaten opgeleverd.
Locatieoverstijgend valt op dat de meeste teams aangeven
trots te zijn op de wijze hoe zij de (antroposofische) zorgen ondersteuning bieden aan de cliënten en ze zijn trots
op hun team, de samenwerking, de wijze van
communiceren en de verbondenheid.
Thema’s ter verbetering zijn:
Taakverdeling in de teams.
Vergadercultuur en structuur, feedback geven.
Opvolgen en afronden van taken.
Orde en netheid bewaren op de huizen en werkgebieden
Rapporteren op doelen en deze monitoren
We constateren dat er binnen DeSeizoenen een grote diversiteit is in de wijze waarop de teamreflecties en
alles wat daarmee samenhangt plaatsvindt, zoals de voorbereiding en het verzamelen van informatie.
Daarnaast zien we dat niet alle teams (structureel) hun teamreflecties doen. Het is (nog) geen vast onderdeel
van de jaarcyclus. Er is bij sommige teams nog te veel het gevoel dat het van bovenaf opgelegd wordt. Blijkbaar
is het teams niet helemaal duidelijk waarom we dit doen en wat de teamreflecties kunnen bijdragen aan onze
dienstverlening. Welke bijdrage levert de teamreflectie op voor de locatie. Wat hebben locatiemanagers en
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clustermanagers aan de teamreflecties? We hebben onvoldoende duidelijk gemaakt welke toegevoegde
waarde de teamreflectie – naast het oppakken van verbeterpunten door het team zelf – voor de organisatie
kan hebben en wat er met de informatie uit de teamreflectie gebeurt. Wordt de informatie bijvoorbeeld
opgenomen in een ondernemingsplan, draagt het bij aan het scholingsplan, is het input voor de begeleiding
van een team etc.?
Op basis van deze bevindingen is er een voorstel voorgelegd aan het managementteam om de waarde van de
teamreflecties te verhogen voor het team en het management en uiteindelijk voor onze bewoner.

6.2. Onderzoek nieuwe medewerkers
Het onderzoek onder nieuwe medewerkers is gedaan om meer zicht te krijgen op de ervaringen van
medewerkers bij DeSeizoenen. Het ‘grote’ medewerkersonderzoek staat gepland voor 2020.
Nieuwe medewerkers kijken nog fris aan tegen de organisatie. Vooral als zij al ergens anders ervaring hebben,
kunnen zij met een frisse blik een input hebben op de kwaliteit. Het onderzoek was helaas niet representatief
voor de hele onderzoeksgroep, daarvoor is het responspercentage van 39% te laag. Een groot deel van de
respondenten heeft het naar de zin bij DeSeizoenen; 87% van de respondenten antwoordt positief op deze
vraag. Bij nieuwe medewerkers is het belangrijk dat zij goed worden ingewerkt. Van de respondenten heeft
36% opmerkingen over de inwerkperiode. Een korte inwerkperiode, uitleg over de organisatie en aansturing
(structuur) is gemist en de ondersteuning bij inwerken wordt gemist (coaching, maatje). Met de succesfactoren
als een inwerkboekje, een langere inwerkperiode met boventalligheid, een maatje/senior bij de inwerkperiode
en goede uitleg van collega’s was de tevredenheid over de inwerkperiode hoger geweest.
De nieuwe medewerkers hebben lang niet allemaal een antroposofische achtergrond. Blijkbaar slagen we er in
om medewerkers te werven die nog nooit of weinig van de antroposofie hebben gehoord. In de open vraag die
hieruit volgt weten de meeste nieuwe medewerkers een voorbeeld te noemen waaruit voor hen de
antroposofie spreekt in de (voor hen) nieuwe baan, hoewel het vaak gaat over uiterlijke kenmerken
(dagopening, voeding, jaarfeesten) en nog geen innerlijke mensvisie wordt gedeeld. Dat vraagt wel iets van
ons inwerktraject om de antroposofische zorg- en mensvisie in het handelen van onze begeleiders naar voren
te brengen.
Met de Net Promotor Score worden organisaties aanbevolen aan anderen. Het is een term uit de
consumentenbranche, maar kan ook gebruikt worden voor werkgevers. 5% van de respondenten beveelt
DeSeizoenen niet aan als werkgever. Dat is in aantallen natuurlijk een heel laag cijfer, maar liever hadden we
gezien dat iedereen DeSeizoenen aanbeveelt bij anderen om te komen werken.
Vanuit de beperkte periode dat de nieuwe medewerkers bij DeSeizoenen werkzaam zijn, hebben zij wel een
beeld opgedaan van de bijdrage van DeSeizoenen aan het leven van bewoners. De bijdragen aan ‘ontwikkeling
en welzijn van de cliënt’ en de ‘gezondheid’ worden het vaakst aangegeven door de respondenten dat
DeSeizoenen hier een grote, danwel redelijke bijdrage aan levert. Over de bijdragen aan de inzet van
vrijwilligers, de betrokkenheid van het netwerk of afspraken nakomen is de groep respondenten meer
verdeeld.
Tot slot is met een vijftal respondenten een telefonisch gesprek gevoerd over hun ervaringen bij DeSeizoenen.
Over de doelgroep is iedereen enthousiast. De bespreekpunten die er vanuit hun visie zijn, liggen in de
organisatie en dan zijn de werkdruk, de korte inwerkperiode en het gebrek aan structuur de verbeterpunten
die genoemd worden.
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Een positief voorbeeld:
Begeleider op Bronlaak, meer dan 15 jaar
werkervaring.
Deze begeleider werkt op Bronlaak en is zeer
enthousiast over de locatie waar zij werkt. Zij werkt
in een woning en in een werkgebied. Er is sprake
van een kleine productievorm. Ze heeft de
mogelijkheid om rustig aan te doen met cliënten
als het niet goed gaat.
Het werk is heel relaxed door de bezetting. Zij vindt
dat werken met moeilijke bewoners echt wel kan,
maar alleen als dat in kleine getallen gaat. Voor de
cliënten bewaakt ze zoveel mogelijk de
zelfstandigheid van de cliënt. De band met de cliënt
wordt met aandacht veel sneller opgebouwd en is
goed.
Zij vindt het antroposofische beeld mooi waarbij de
basisbehoefte goed moet zijn ontwikkeld. Als dat
niet goed is, dan werkt het niet. Ze is zich er meer
in de antroposofie gaan verdiepen toen ze
gesolliciteerd heeft. De natuur heeft echt een
toegevoegde waarde. Door de mooie omgeving
kan je even de natuur in, met de bewoner in plaats
van dat er een pilletje ingaat.

Met sollicitatiegesprekken is aangeboden dat er
cursussen worden aangeboden. Heeft ze ook al
gedaan. Antroposofische medicatie vindt zij
belangrijk en ze heeft al ervaren dat het ook echt
iets doet.
Mooi voorbeeld waar aandacht een rol speelt:
vorig jaar kwam er een nieuwe bewoner op de
woning wonen, hij ‘stuiterde en vloog alle kanten
op’. Het was niet te doen om deze bewoner in bad
te doen. Voorheen ging er een grote bak met
speelgoed mee het bad in en dat ging alle kanten
op. Dat is nu helemaal over: de begeleiding blijft
erbij zitten, zodat het een ontspannen badmoment
is geworden. Ook werd hem in het begin een pak
aan gedaan waardoor hij zijn kleren niet meer uit
kon trekken (en incontinentiemateriaal los kon
trekken) met een slotje achterop. Nu gebeurt dat
helemaal niet meer, alleen nog maar voor de
nacht. Hij heeft nu nog een soort speelkamer waar
hij speelgoed in een krat ruimt en dat is voor hem
een soort spelen.
“Bronlaak maakt enthousiast”

Het is gemakkelijk om het kwaliteitsrapport alleen te voorzien van positieve voorbeelden, materiaal genoeg!
Hier en daar hebben we als DeSeizoenen ook ‘werk te doen’. Dat blijkt uit het volgende voorbeeld:
Begeleider met leerovereenkomst, tot 5 jaar
werkervaring
Ik ben slecht ingewerkt. Er zijn mensen in het team
met burnout. De werkdruk is groot door
personeelstekort. Er zijn niet teveel bewoners (6),
dat valt mee, maar er zijn heel veel huishoudelijke
taken waardoor je niet toekomt aan begeleiding.
De was moet gedaan worden, koken, poetsen en
verschonen. Er wordt te weinig met de bewoners
gedaan. Een van de bewoners heeft een-op-een
begeleiding nodig en dat krijgt hij ook wel maar
dan wordt verwacht of je er ook andere cliënten bij

pakt. Dat kan niet. Ook afspraken over
inwerkdiensten worden niet nagekomen. Ik moest
meteen voor de groep. Ik heb mijn ontslag
ingediend.
Voorbeeld: Eén van de bewoners die verdriet heeft,
had aandacht nodig. Die heb ik gegeven. Ik ben
samen met hem buiten gaan zitten om een
sigaretje te roken en toen kreeg ik commentaar dat
ik samen met de cliënt een sigaret hebt gerookt.
“De liefde van de cliënten was prachtig, het
enthousiast bezig zijn met een tekening ofzo.”

6.3. 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 2019 conform het scholingsplan diverse scholingsactiviteiten georganiseerd. Tevens worden er
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individuele cursus/opleidingsaanvragen gedaan door medewerkers. De aanvragen zijn beoordeeld op basis van
de studiekostenregeling.
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verzoekt elke zorgaanbieder om n.a.v. een melding een
onderzoeksrapportage op te stellen conform hun richtlijnen. Deze richtlijn bevat dat er op methodische wijze
(zoals bv PRISMA) een analyse van de basisoorzaken dient te worden gehanteerd. De orthopedagogen,
clustermanagers en locatiemanagers zijn in 2019 geschoold in de Prisma methodiek.
E-learning raakt meer en meer ingeburgerd. Het aantal cursussen voor e-learning is in 2019 niet uitgebreid, het
aantal medewerkers dat de cursussen kan volgen, wel. We monitoren de deelname aan de e-learnings, maar
daar is nog geen gesloten procedure voor ontwikkeld en/of voor ontstaan. Daar kunnen we nog verder aan
werken.
Locatie Eindhoven
Op deze locatie is gekozen om twee inspiratie-avonden over antroposofische thema’s te organiseren door en
voor de medewerkers. Medewerkers zijn zelf verder aan de slag gegaan met de BIC-methodiek en het
toepassen van Drienamiek is verder verstevigd door aanvullende trainingen.
Vanuit het wettelijk kader zijn de BHV-basis en herhalingstrainingen georganiseerd, de bekwaamheden
getoetst door een externe verpleegkundige en de BOPZ/medicatie training is geweest. Locatie Eindhoven heeft
in het schooljaar 2018-2019 vier stagiaires geplaatst en er is één leerling aangenomen die in september de
antroposofische zorgopleiding is gestart.
Elivagar
De orthopedagoog is gestart met de opleiding antroposofische diagnostiek, gespreks- en psychotherapie. Er
zijn vier teams geschoold op intimiteit, lichaamsbeleving en seksualiteit. Ook dit jaar is een gedeelte van het
team naar Kempenhaeghe geweest om de kennis en kunde rondom epilepsie op niveau te houden. Daarnaast
is geïnvesteerd in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. 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 2018-2019 vijf
stagiaires geplaatst, twee medewerkers die een MZ4-opleidingen volgden en één medewerker volgt de Hboopleiding Social Work.
Corisberg
Net als afgelopen twee jaar zijn er medewerkers (drie in totaal) de beroepstraining antroposofie gaan volgen
om de antroposofische identiteit in de organisatie breder te verankeren. Vrijwel alle medewerkers van de
zorgteams zijn in 2019 geschoold in Autisme. Door middel van een bordspel wordt kennis overgebracht en
coachtechnieken geoefend. Er is een themadag georganiseerd over rouwverwerking en een tweetal workshops
over antroposofie.
Vanuit het wettelijk kader zijn de BHV-basis en herhalingstrainingen georganiseerd, de verpleegkundige
handelingen intern getoetst en een medicatie/BOPZ training gegeven. Vier medewerkers volgen een Mboopleiding Zorg en De Corisberg heeft in het schooljaar 2018-2019 negen stagiaires geplaatst.
Bronlaak
Dit jaar is het nieuwe scholingsprogramma gestart met antroposofische themabijeenkomsten door interne
docenten en werkplaatsen. Enkele medewerkers zijn naar de landelijke conferentie geweest. De arts heeft haar
opleiding antroposofische geneeskunde vervolgd. Er is een train-de-trainer cursus geweest over basiszorg voor
10 medewerkers waarna dit werd uitgedragen in de teams. Nieuw was dit jaar de trainingen concept
ondersteunende communicatie. Voortbordurend op voorgaande jaren zijn er trainingen geweest in de
methodiek Op Eigen Benen met het bijbehorend instrument Invra Wonen en vanuit het wettelijk kader de BHV-
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basis en herhalingstrainingen en diverse weerbaarheidstrainingen. De verpleegkundige handelingen zijn extern
getoetst en er zijn medicatie/BOPZ trainingen georganiseerd.
In het scholingsplan van 2019 is budget vrijgemaakt voor teamtrainingen. Meerdere teams hebben hun
leervraag uitgewerkt in een korte training waaronder autisme belevingscircuit, tilcursus, drienamiek en
intervisie trainingen.
Bronlaak heeft in het schooljaar 2018-2019 19 stagiaires begeleid. In dit schooljaar hebben vier medewerkers
hun antroposofische Mbo-opleiding succesvol afgerond. Vanaf januari zijn drie leerlingen gestart met de
antroposofische Mbo-opleiding en 1 medewerker vervolgt haar Hbo-opleiding verpleegkundige. Ook is er
geïnvesteerd in het begeleiden en beoordelen van leerlingen en stagiaires door een interne cursus en
individuele trainingen de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).
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, trainingen en intervisie Triple C zijn afgelopen jaar gecontinueerd en afgerond. Overkempe
heeft in het schooljaar 2018-2019 9 stagiaires begeleid. Tevens zijn er 12 begeleiders in opleiding werkzaam.
Verdandi
Conform het scholingsbeleid zijn de scholingen op Verdandi vormgegeven afgelopen jaar waaronder wettelijke
trainingen zoals BHV. Het meer kennis krijgen van, het zichtbaar worden en levend houden van de antroposofie
was ook een verbeterpunt. Daarom is voor alle teams scholing geweest op het gebied van de Helende
omgeving. Ook is deelname aan een biografische cursus op Overkempe aangeboden aan medewerkers van
Verdandi en een aantal hebben daar gebruik van gemaakt. Een tiental medewerkers heeft deelgenomen aan de
2 daagse Triple A. Tijdens deze 2 daagse training is samen met de senior orthopedagoog van regio Oost een
aanzet gegeven aan het invulling geven aan het antroposofische behandelhuis. Eén van de uitkomsten van
Triple A is het opstarten van een studiegroep antroposofie. Alle medewerkers van Verdandi hebben een
scholingsdag “Triple C, hoe was het ook al weer?” gevolgd. Iedere medewerker heeft voorlichting gehad over
de Wet zorg en dwang en iedereen heeft de medicatie training bijgewoond. Beide werden gegeven door de
BOPZ arts. Verdandi heeft in het schooljaar 2018-2019 2 stagiaires begeleid. Tevens waren er drie begeleiders
in opleiding werkzaam.
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7. Borging kwaliteit en veiligheid van zorg
Kwaliteitsmanagement en certificering
DeSeizoenen voldoet aan het kwaliteitsschema van NEN-EN 15224-2017 Zorg en Welzijn. Dit certificatieschema
is vernieuwd en daarom heeft er in juni 2019 een transitie-audit plaatsgevonden, gevolgd door een reguliere
audit in november. De audit resulteerde in een verlenging van het certificaat, waarbij ook aan de twee minors
voldoende opvolging was gegeven. In 2020 volgt er weer een reguliere audit in november.
Interne audits
In 2019 is gestart met een nieuwe manier van intern auditen. Medicatie-audits zijn per locatie en per woonhuis
aangeboden aan teams. Per locatie is er nu ook een aanspreekpunt voor deze audits, waardoor de audits goed
te organiseren zijn. Alle locaties zijn bezocht met meerdere teams per locatie. Deze manier van audit is
effectief gebleken en de bevindingen uit die audits zijn op organisatieniveau vertaald naar maatregelen ter
verbetering van het medicatiebeleid. De vorm van audit gaan we uitbreiden naar audits op het gebied van
voedselveiligheid en hygiëne.
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 2019 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 van 01-01-2017 tot 31-12-2019 ( drie jaren). Er is sprake van een licht dalende trend. Een
aantal ingezette maatregelen betreft noodmaatregelen. Noodmaatregelen (art. 39 BOPZ) worden door de
BOPZ-arts beoordeeld en gemeld bij de IGJ.
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Agressie-incidenten

De trendlijn bij de agressie-meldingen laat een daling zien. In 2019 zien we dat op het niveau van DeSeizoenen
er een stijging te zien is. De afzonderlijke meldingen van de locaties laten in het 4e kwartaal van 2018 een
daling zien. Het lijkt er op dat er in dat kwartaal minder goed gemeld is, waardoor het lijkt alsof er in 2019 een
stijging is. Een gedeelte van de stijging komt voor rekening voor Elivagar, De Corisberg en Verdandi waar men
iets meer is gaan melden. Na de dip in 2018 is de locatie Overkempe weer normaal gaan melden. Het gevoel is
dat de meldingen inhoudelijk goed gezien worden door de begeleiders, de gedragskundigen en
locatiemanagers. Op cliëntniveau worden er analyses gemaakt en er wordt 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.
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Medicatieveiligheid
Het borgen van medicatieveiligheid is zeer belangrijk en daar heeft DeSeizoenen ook op ingezet in 2018-2019.
In 2017 was er nog een stijging te zien van het aantal gemelde incidenten, het lijkt er op dat het aantal
meldingen zich stabiliseert en dat de trendlijn een lichte daling laat zien.

Inhoudelijk zien we dat de categorie ‘anders’ wel heel vaak wordt ingevuld. Verder wordt medicatie vaak
vergeten (in 36% van het aantal meldingen in 2019). Het invullen van het meldingsformulier en de mogelijkheid
om heel gericht verbetermogelijkheden te zien, valt tegen bij dit meldformulier. Daarom gaan we overwegen
om het meldformulier in 2020 te vervangen om meer zicht te krijgen op de mogelijke verbeteringen in de
medicatieveiligheid.

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

33

of deskundigheidsbevordering/training voor medewerkers. Dit meldingstype kan bijdragen aan het definiëren
van locatiebrede verbeteracties op het gebied van cliënt- en medewerkersveiligheid. Met een piek aan
meldingen in het 3e kwartaal in 2018 zien we een licht dalende trendlijn over de periode van januari 2017 tot
eind 2019. Deze piek is vooral veroorzaakt door een toename van het aantal meldingen op Overkempe en
Bronlaak in dat kwartaal.

Meldtype zorgelijke signalen seksuele ontwikkeling en/ of vermoeden seksueel misbruik
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.
In de teams is er continue aandacht voor dit onderwerp, er zijn aandachtsfunctionarissen seksualiteit die dit
onderwerp steeds onder de aandacht blijven brengen. Misschien is er daardoor een stijgende lijn te zien. Alle
incidenten worden besproken in de cliëntveiligheidscommissie. De signalen zelf kunnen we niet altijd
voorkomen, we kunnen er wel voor zorgen dat de signalen geen verrassing zijn, door de bewoner goed te
kennen.
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De toename die gezien wordt bij analyse van de trendlijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag incidenten
wordt met name veroorzaakt door een aantal bewoners van Elivagar (3), waar 2 van hen behoren tot de LVG
groep. Opvallend is dat er voor de cliënt waar in heel 2019 veel incidenten voor gemeld zijn helemaal geen
incidenten in Q3 2019 gemeld zijn. Een deel hiervan kan verklaard worden door de vakantieperiode, maar dat
wordt door deze analyse niet heel helder. De bewoners waar het hier over gaat zijn goed in beeld, de
meldingen hebben effect gehad in het persoonsbeeld, behandel- en zorgplan.

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
In 2018 is gestart met een training om calamiteiten volgens de Prisma-methode te analyseren. In 2019 hebben
we daar op 4 van onze locaties gebruik van gemaakt.
Locatie

Kern van de calamiteit

Gemeld bij de inspectie

Bronlaak

Vermissing door weglopen bewoner

Nee

Geweld in de zorgrelatie (agressie) tussen twee bewoners

Ja

Overkempe

Geweld in de zorgrelatie (seksueel grensoverschrijdend
gedrag) tussen twee bewoners

Ja

Corisberg

Ernstige val van de plateaulift met elektrische rolstoel

Ja

Elivagar

Ernstige rookontwikkeling / brand door kortsluiting in TV
van bewoner

Nee

Van deze 5 calamiteiten zijn er 3 gemeld bij de inspectie. Alle onderzoeken hebben leerpunten voor
DeSeizoenen/locatie opgeleverd. Het uitvoeren van de leerpunten komt aan de orde in de kwartaalgesprekken
van de directie met de locatiemanager, waar calamiteiten bij de gesprekspunt worden gemonitord.
Een calamiteit is nooit leuk om mee te maken. We hebben echter gemerkt dat een onderzoek bij een nare
gebeurtenis uiteindelijk toch, naar omstandigheden, een redelijke positieve opbrengst teweeg kan brengen. De
opbrengst is het grootst als we directe verbeteringen kunnen aanbrengen in de omgeving, de faciliteiten of de
ondersteuning van de bewoner. Een calamiteit heeft echter ook wel eens te maken met de onvoorspelbaarheid
van de karakters van onze bewoners. Hoe goed we onze bewoners ook kennen, ze verrassen ons ook wel eens
en heel soms resulteert dat in een onverwachte, ongewenste gebeurtenis.
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Informatieveiligheid
In 2019 heeft DeSeizoenen geen melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens voor wat betreft een
datalek. Via nieuwsbrieven zijn medewerkers geïnformeerd over informatieveiligheid en aanverwante zaken.
Hiermee wordt bewustwording voor informatieveiligheid gecreëerd.
In maart 2019 is Zorgmail uitgerold. Hierdoor kan vertrouwelijke informatie beveiligd via de mail verzonden
worden.

8. Keuzes kwaliteitsverbetering
Dit kwaliteitsrapport geeft aanleiding om een aantal verbeterpunten die al onder de aandacht waren
intensiever aan te pakken in 2020-2021. Hierbij spelen, hoe gek ook, ook de ervaringen die we opgedaan
hebben tijdens de coronacrisis een belangrijke rol. Tijdens de crisis werd namelijk duidelijk wat er wel en niet
gemist kon worden en…. Wat dus belangrijk was en wat minder belangrijk was. Uiteindelijk is de zorg in deze
periode (met intensieve aanpassingen!) gecontinueerd.
Dat brengt ons bij de belangrijkste verbeterpunten voor het komende jaar:
 Een goed gekwalificeerde medewerker is onontbeerlijk voor een goede zorgkwaliteit. Hieronder valt een
goed opleidingsbeleid met keuzes en een visie op de methode van leren; denk hierbij aan een combinatie
van ervaringsleren/leren in de praktijk en e-learning. De opleidingsonderwerpen dienen te passen bij de
missie, visie en identiteit van de organisatie (antroposofische begeleidingskunde) en aansluiten bij de
specifieke doelgroep; denk aan de ouder wordende bewoner en autisme.
 Daarnaast is de teamontwikkeling onontbeerlijk voor een goede kwaliteit van zorg. Vanuit de
lijnorganisatie is hier in directe zin aandacht voor. Zoals in hoofdstuk 6.1 is beschreven, worden we
bevestigd in onze opvatting dat de teamreflecties meer zouden kunnen bijdragen in de ontwikkeling van
de locatie én teams en hiermee de kwaliteit van zorg aan de bewoner verder kunnen verbeteren. In 2020
wordt de werkwijze van de teamreflecties onderzocht en bekeken of en wat er aan het proces en de
inhoud verbeterd kan worden.
 Verbeteren is mogelijk als we weten waar we staan en om welke reden we zover zijn. Onderzoeken en
audits dragen hieraan bij. Vanuit de bevindingen kunnen we nieuwe stappen ondernemen en zetten we
een proces van leren en verbeteren in gang. Metingen zijn hierbij onmisbaar en geven een actuele stand
van zaken over een bepaald onderwerp. Zo ook de incidentenmeldingen en de trends die daaruit
gedestilleerd worden. DeSeizoenen kan daar nog meer informatie uit halen en leren ten behoeve van de
bewoner; zowel op beleidsniveau als op het niveau van de direct betrokken medewerkers. Het gebruik van
deze tool vereist in 2020 nog aandacht om het lerend vermogen te versterken en te kunnen verbeteren.
 Het elektronisch cliëntendossier (ECD) is niet meer weg te denken als ondersteuning in het primaire
proces. Inmiddels zijn de begeleiders ‘gewend’ aan het ECD; de basisprincipes worden toegepast en we
gebruiken het ECD ook om bepaalde vaste evaluatiemomenten te plannen en om bij te houden. Toch zal er
in de toekomst meer inspanning moeten komen liggen op het kwalitatief goede ECD. De rapportages
kunnen doelgerichter en het systeem kan verder uitgebouwd worden met de mogelijkheden om antwoord
te geven op management- en stuurinformatie. Hierbij willen wij – naast de externe
cliëntervaringsonderzoeken – ook in de jaargesprekken cliëntervaringen en de tevredenheid over het
wonen en werken bij DeSeizoenen volgen in het ECD en op basis hiervan stuurinformatie genereren. In
2020 staat de goede invoering van de Wet Zorg en Dwang in het middelpunt van het ECD. Een goed
gebruik van de kwaliteitsmonitor is hier helpend in.
 Het ECD kan ook helpen in de directe band met (wettelijk) cliëntvertegenwoordigers. Hiervoor is
DeSeizoenen in 2020 gestart met een pilot voor Carenzorgt, en deze pilot gaat helpen bij het succesvol
uitrollen van Carenzorgt over de andere locaties. Naast de directe en persoonlijke betrokkenheid van
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ouders en cliëntvertegenwoordigers gaat de digitale verbinding een andere lijn worden naar een nauwere
verbinding.

Samenvattend gaat de aandacht voor de verbeteringen van de kwaliteit van zorg uit naar:






Een deskundige en intrinsiek vanuit de visie van DeSeizoenen gemotiveerde begeleider
Deskundige en goed samenwerkende teams
Onderzoeken, audits, leren en verbeteren
Elektronisch cliëntendossier
Verbinding vergroten met behulp Carenzorgt.
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9. Reflecties RvC, Cliëntenraden en OR
De Raad van commissarissen
De RvC heeft met veel interesse kennis genomen van het kwaliteitsrapport. Het kwaliteitsrapport is
een volledig en mooi opgezet document en de Raad herkent de beschrijving van de verschillende
onderdelen. De organisatie heeft de nodige goede stappen gezet in het afgelopen jaar als het gaat
om de kwaliteit van zorg. De beschrijving door bewoners aan het woord te laten is mooi en past ook
goed bij wat De Seizoenen wil zijn. Een organisatie waar de bewoners een volwaardig leven leiden en
waar hun mening telt. Het kwaliteitsrapport is tevens een mooi overdrachtsdocument voor de
nieuwe directie die kan voortborduren op de stappen die de vorige directie en de organisatie het
afgelopen jaar heeft gezet.
De bewonersdelegatie uit de cliëntenraden.
De reflectie vanuit de bewoners zou worden samengesteld uit de ervaringen van de directie bij de
locatiebezoeken. Helaas is het door Corona nog niet gelukt om op alle locaties het gesprek aan te
gaan met de bewoners t.t.v. oktober 2020 en zijn er slechts twee bezoeken/gesprekken geweest,
namelijk bij Elivagar en bij Overkempe.
De bewoners die we gezien/gesproken hebben zijn duidelijk trots op en vertellen met plezier over
hun werk. Of het nu bij de houtwerkplaats is, de horeca in het dorp en de snoepwinkel. De bewoners
vinden het leuk om hier over te praten en het is duidelijk dat dit een zinvol en belangrijk onderdeel
van het dagelijks leven is. Het zoeken naar de ontwikkelmogelijkheden van de bewoners is ook
ervaren bij de gesprekken. Bewoners die graag meer zelfstandigheid willen, worden ook de
mogelijkheden geboden. Hierbij is het ook zaak om bewoners waar dit er niet in zit hiervoor een
reëel beeld te schetsen zodat het geen doel op zich wordt. Bewoners worden duidelijk de ruimte
geboden om er te zijn; er hangt een fijne ontspannen sfeer op de locaties.
De ondernemingsraad
Zoals in dit rapport te lezen valt, was 2019 een roerig jaar. Een jaar met ontwikkelingen en zaken die
ervoor zorgden dat er minder aandacht geschonken kon worden aan de doelstellingen die de
Seizoenen zich gesteld had. De Ondernemingsraad herkent veel van de genoemde oorzaken hiervoor
en is hier voor een groot deel ook bij betrokken geweest.
Ook het jaar 2020 stond voor een groot deel nog in dat licht. Pas in de tweede helft ontstond er rust
doordat er oplossingen kwamen voor een aantal zaken die tot dan toe de aandacht opeisten. De OR
ziet dan ook met vertrouwen de toekomst tegemoet waarin de doelstellingen uit dit rapport met
hernieuwde energie verder uitgewerkt worden.
Het kwaliteitsrapport is zorgvuldig samengesteld en over het algemeen prettig leesbaar. Aan een
aantal vaktermen, die wellicht niet voor iedereen te begrijpen zijn, zou een uitleg toegevoegd mogen
worden. Het gebruik van citaten en voorbeelden van medewerkers en bewoners, werkt
verhelderend. Doelstellingen zijn duidelijk omschreven en er wordt realistisch gekeken naar hoe hier
in 2019 aan is gewerkt. De OR is blij te lezen dat het belang van goede stabiele teams met
deskundige en goed gemotiveerde medewerkers, heel serieus wordt genomen. Dit is een belangrijke
pijler voor het leveren van goede zorg voor onze bewoners en dagbesteders.
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Wij onderschrijven de verbeterpunten die genoemd zijn in hoofdstuk 8. Daarbij willen we graag twee
zaken onder de aandacht brengen:
Ten eerste valt op dat er op het gebied van opleiding en scholing geen duidelijke lijn lijkt te zijn
binnen de Seizoenen. De verschillende locaties hebben verschillende trajecten lopen en een
samenhang lijkt te ontbreken. Wij bevelen aan hier een duidelijkere lijn te hanteren waarbij meer
communicatie is tussen de locaties over cursussen, opleidingen en scholing.
Ten tweede wil de OR erop wijzen dat bij veel thema’s die in ontwikkeling zijn binnen de organisatie,
bijvoorbeeld ICT, roosterbeleid en jaargesprekkensystematiek, vaak niet duidelijk is wie hiervoor het
aanspreekpunt is, wie er de regiehouder van is. Hierdoor zijn de ontwikkelingen soms niet te volgen
of komen zelfs stil te liggen. We roepen dan ook op hier meer aandacht voor te hebben en specifiek
een regiehouder aan een thema of doelstelling te koppelen.
Afsluitend spreekt de OR de hoop uit dat het missiegericht organiseren weer opgepakt wordt nu we
als organisatie in een wat rustiger vaarwater zijn gekomen.

10.Externe visitatie
De externe visitatie is in september / oktober 2020 vormgegeven door de nieuwe directie van
DeSeizoenen. Uit hun netwerk zijn 3 organisaties gevraagd naar hun inbreng voor het
kwaliteitsrapport: een organisatie in de ouderenzorg, een organisatie voor mensen met een
verstandelijke beperking en een organisatieadviesbureau voor zorg, welzijn en participatie . Zij
hebben het rapport gelezen, daarna hebben zij eerst via de mail hun reacties gegeven, waarna met
gezamenlijk gesprek op 26 oktober 2020 de verdieping is opgezocht. Dit heeft een interessante
uitwisseling in ervaringen tot stand gebracht.
Reflectie op een kwaliteitsrapport vragen is een breed begrip. Daarom hebben wij de organisaties 3
vragen gesteld vanuit de volgende ‘prikkelende’ gezichtspunten:
In het kwaliteitsrapport staat dat wij goed kunnen kijken naar de bewoners. Op welke
manier zouden we dit pluspunt kunnen inzetten om onze teams te versterken (één van onze
ontwikkelpunten) en om een impuls te geven aan een ‘deskundige en intrinsiek vanuit de
visie van DeSeizoenen gemotiveerde begeleider’?

Als reflectie op dit punt is aangegeven dat de visie op de teams hierbij belangrijk is. Daar begint het
proces mee. Waar staat een team voor, waar wil je heen, welke route lopen we met elkaar en welk
gedrag hoort daarbij. Daar waar het mogelijk is, kan gebruik gemaakt worden van ambassadeurs die
uit het ene team, een inspiratie kunnen vormen voor een ander team. Natuurlijk gaat het hier ook
om roosters, ziekteverzuim, incidenten en personeelswisselingen, maar vanuit een visie is hier een
antwoord op te vinden. Taken kunnen verdeeld worden en met een visie kunnen deze taken ook
vastgehouden worden. Uit het kwaliteitsrapport blijkt dat DeSeizoenen hier de komende tijd op wil,
maar ook op moet inzetten.
In het kwaliteitsrapport is aangegeven dat er bij meten, onderzoeken, leren en verbeteren
winst te behalen is. Welke ervaring kunt u delen in ‘leren en verbeteren’ zonder dat we ons
helemaal ‘suf- onderzoeken en meten’.
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De reflectie leert dat DeSeizoenen kan inzetten op leren en verbeteren van elkaar. Het delen van
metingen tussen de locaties is hierin mogelijk, maar ook tussen woningen en werkgebieden.
Medewerkers kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen: leren op locatie als
ontwikkelmogelijkheid aanbieden. Daarnaast kan leren meer beschouwd worden als een continu
proces en zijn er alternatieve mogelijkheden om van elkaar te leren in plaats via een
opleidingsprogramma.
Verbinding is een term die meerdere malen terugkomt in het kwaliteitsrapport. Tevens denk
we dat we het begrip positief kunnen beïnvloeden met behulp van technologie. Welke
ervaring heeft u bij deze benadering? En….. wanneer is er voldoende verbinding?

De technologie heeft ongekende mogelijkheden om verbinding te realiseren. Belangrijk is dat
DeSeizoenen op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen in de technologie en dan goed gaat
kijken wat er waar toe te passen is met het belang van de bewoner voorop. Er zal geïnvesteerd
moeten worden in het uitwisselen van expertise op dit terrein. Zorgdomotica is daarbij een
ongelooflijk belangrijke en mogelijkheden scheppende ontwikkeling voor bewoners én voor de
organisatie. Belangrijk is dan weer om medewerkers uit de zorg mee te nemen in deze ontwikkeling,
want de taal van zorg moet ‘gesproken en gedaan’ worden. Op die manier gaat er verbinding
ontstaan tussen zorg en de technologie.
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