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1. Een overzicht….
Vruchtbaar is alleen,

Het jaar 2020 was een bewogen jaar. Niet alleen was er
als zich in de spiegel
‘Corona’, DeSeizoenen heeft in het jaar 2020 een aantal grote
van de ziel vormt, de
stappen gezet én is geconfronteerd met een aantal grote
wijzigingen.
hele gemeenschap.
Wederom werd er in 2020 veel tijd besteed aan de relatie tussen
En in de hele
Centrale Cliëntenraad en directie. Met de beste voornemens is
gemeenschap werkt de
er begonnen met de invoering van de nieuwe Wet op de
kracht van iedere
Medezeggenschap Cliëntenraden zorginstellingen (WMCZ). Er
mensenziel.
worden mooie stappen gemaakt. Met een voorlopige uitwerking
van de WMCZ gaan we 2021 in voor een goede relatie met onze
gemeenschappelijke en lokale cliëntenraden.
Het jaar 2020 was ook het jaar van de éénwording. We hebben afscheid genomen van Care Shared
Services en de ondersteunende diensten zijn opgenomen in de organisatie van DeSeizoenen. Met
elkaar is er aan het einde van 2020 gestart met een nieuw jaarplan en zijn er zelf alweer de eerste
stappen gezet naar een nieuw meerjarenbeleidsplan voor DeSeizoenen. Hier zien we meteen de
eenwording van DeSeizoenen terug, want in een grote groep, met een vertegenwoordiging van
directie, locatie- en clustermanagement, ondersteunende diensten en ondernemingsraad wordt
gewerkt aan een hernieuwde missie en visie, waarbij we het goede aan het oude behouden en oog
hebben voor het nieuwe.
Halverwege 2020 is er een wisseling in directie geweest. Beide directeuren zijn kort na elkaar
vertrokken bij DeSeizoenen, waarvoor er ook weer een nieuwe tweehoofdige directie is aangesteld.
Hoewel DeSeizoenen als organisatie natuurlijk blij is met de nieuwe directie, laat zo’n
directiewisseling ook zijn sporen na in kennis en voortgang van projecten. Het schrijven van een
kwaliteitsrapport is een puzzel omdat de nieuwe directie niet meteen bekend is met de historie van
kwaliteit. Gelukkig is veel informatie voorhanden binnen DeSeizoenen. Ons Magazine ‘Vier’ geeft een
prachtige inkijk in de ervaren kwaliteit, net als de gesprekken met bewonersraden een beeld geeft
van cliëntervaringen. In dit kwaliteitsrapport vallen we terug op de ‘reguliere’ onderwerpen voor een
kwaliteitsrapport, maar voegen we zelf ook een onderwerp toe: de toegevoegde waarde van
meerzorg. Hieruit blijkt dat we met onze persoonsgerichte zorg kritisch zijn in datgene wat we
kunnen bereiken en dat we met het aanvragen van meerzorg ook echt meer tot stand kunnen
brengen in de kwaliteit van leven voor onze bewoners.
Waar mogelijk betrekken we anderen in het schrijven van dit kwaliteitsrapport en we maken gebruik
van datgene dat er al is.
Tot slot past in dit voorwoord de pandemie ‘Corona’. Wat is er veel inzet getoond en wat is er veel
overeind gebleven. We hebben zicht gekregen op onze eigen flexibiliteit en mogelijkheden tot
innovatie. We zijn op zoek gegaan naar nieuwe oplossingen in een ‘andere wereld’, want zo voelde
de Corona-pandemie. Daar hebben we een goed gevoel aan over gehouden en dat is niet in de
laatste plaats te danken aan gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en tegenwoordigheid van geest …..de
kernwaarden van DeSeizoenen die gebaseerd zijn op de antroposofische identiteit.
Mei 2021
Henri Janssen
Marco Mieras

3

2. DeSeizoenen, even kort….. wie zijn we ook alweer.
In 2020 namen we afscheid van Care Shared Services en werden de ondersteunende diensten
opgenomen in de organisatie van DeSeizoenen.
Afgezien van een nieuw organogram vergt dat ook een andere manier van samenwerken en samen
werken. Zorg en ondersteuning hebben nu dezelfde doelen en komen dichter bij elkaar: “samen het
beste voor de zorg aan onze bewoners en deelnemers”.
Wat niet of nauwelijks verandert is onze zorg voor onze bewoners.
Onze organisatie en haar locaties staat mooi omschreven op onze website: https://deseizoenen.org/
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 vanuit de kernwaarden:

3. Vooruitblik naar 2021
Dit kwaliteitsrapport is geschreven in het voorjaar van 2021. We hebben dezelfde uitdaging als in
2020 rondom Corona, met dien verstande dat onze bewoners gevaccineerd zijn voor Corona (zij die
dat wilden) en dat onze begeleiders uitgenodigd zijn voor vaccinatie. Niemand had voorzien dat de
Corona-maatregelen een heel jaar zouden duren.
Bijeenkomsten worden nog steeds niet of minimaal gehouden. Besprekingen over het
kwaliteitsrapport met bewonersraden en cliëntenraden vinden daar waar mogelijk digitaal plaats.
De wereld draait ook gewoon door en DeSeizoenen draait mee in de wereld van ontwikkelingen en
plannen maken. We zitten niet stil, ook al voelen we ons beperkt door de Corona. Het rapport is tot
stand gekomen door allereerst te putten uit onze eigen ervaringen in informatie die we gedurende
2020 al hadden gemaakt. Zo hebben we onze eigen (kwaliteits)analyses en ons kwartaalblad Vier. We
hebben input opgehaald bij de ondernemingsraad (welke onderwerpen moeten beslist terugkomen
in het kwaliteitsrapport 2020?) en voor hoofdstuk 6 hebben we raad gevraagd aan onze
orthopedagogen. Het kwaliteitsrapport sluit voor ons het jaar 2020 niet af, want de ontwikkelingen
gaan naadloos over in nieuwe ontwikkelingen in 2021.
4

In 2021 weten we nu al dat:
- We werken aan een nieuw meerjarenbeleidsplan
- We onderzoek doen naar medewerkerstevredenheid
- We werken binnen de nieuwe Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen
- We alle locaties gaan aansluiten op Carenzorgt, waardoor we cliëntvertegenwoordigers
aansluiten op het inkijken in ons cliëntendossiers
- We onderzoeken of we elektronisch kunnen gaan aftekenen voor medicatie
- We passen onze wijze van teamreflectie aan
- We onderzoek gaan doen naar cliënttevredenheid
Het Kwaliteitsrapport wordt besproken met de Centrale cliëntenraad, Lokale Cliëntenraden en de
Ondernemingsraad.
De directie voert per kwartaal gesprekken met de locatiemanagers over de gang van zaken. Naast
financiële cijfers en personeels informatie wordt ook gesproken over kwaliteit. In het vierde kwartaal
is stilgestaan bij: incidentmeldingen, voortgang Caren zorgt, Corona en eventuele klachten.
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4. Wat is voor ons kwaliteit van zorg en leven in Corona-tijd?
In augustus 2020 bracht DeSeizoenen haar magazine Vier uit wat in dat kwartaal helemaal gewijd was aan de
Corona-periode. Dit magazine staat hier.
Een korte impressie uit het gevoel van augustus 2020:

EN TOEN WAS HET CORONA-VIRUS DAAR. EEN ONGEWONE EN VERWARRENDE TIJD. ER
WERDEN DIVERSE MAATREGELEN GENOMEN OM VERSPREIDING VAN HET CORONA-VIRUS
TE VOORKOMEN.

VIER DE VOORDELEN
De werkgebieden werden gesloten, werkbegeleiders werkten mee op
de woonhuizen, vrijetijdsactiviteiten werden stopgezet, het
gezamenlijke culturele leven moest een andere invulling krijgen, ouders
en verwanten konden niet meer op bezoek, vergaderingen vonden niet
meer plaats.
Dat had een forse impact op het leven in onze woon- en
werkgemeenschappen. Wij weten hoe belangrijk dagelijkse ritmes en
vaste activiteiten voor veel cliënten zijn. Deze maken onlosmakelijk deel
uit van onze zorgvisie. Dat betekende een grote uitdaging om met elkaar
een nieuwe balans te vinden in het vormgeven van een dagprogramma
voor de bewoners, terwijl vertrouwde activiteiten niet meer doorgingen.
Op de locaties werden hiervoor allerlei creatieve ideeën bedacht. In dit
magazine Vier lees je daar meer over.
De continuïteit van de zorg voor alle bewoners heeft steeds voorop gestaan. We wilden de
gezondheidsrisico’s voor bewoners en medewerkers zoveel mogelijk beperken. Dat had resultaat,
want er zijn weinig bewoners en medewerkers ziek geweest en over het algemeen herstelde
iedereen ook weer goed.
Op dit moment worden steeds meer stappen gezet om het gewone ritme weer op te kunnen
pakken. Hierbij willen wij niet de term ‘oude ritme’ gebruiken. We hebben namelijk ook nieuwe
ontdekkingen gedaan in het vormgeven van de dag, die mogelijk ook langer behouden kunnen
blijven. Uit het doorbreken van de dagelijkse routine kunnen dus ook vernieuwingen voortkomen.
We blijven echter oplettendheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid vragen in het belang van
de gezondheid van bewoners en medewerkers. Met de ervaring van de afgelopen tijd hebben
we hier alle vertrouwen in!
Voor alle mensen binnen onze gemeenschap: We hebben groot respect en
waardering voor alle mensen die ondanks de moeilijke omstandigheden met rust
en vertrouwen, lichtheid en warmte de zorg bleven voortzetten.

Bedankt!
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Het Magazine van augustus geeft een mooie inkijk van corona in die tijd. Iedere locatie beschrijft
haar input aan die periode.
Evaluatie en reflectie op de eerste golf.
Nadat de eerste golf weinig besmettingen (juli-augustus) kende zijn we gaan evalueren. Voor deze
evaluatie zijn diverse personen bij DeSeizoenen gesproken. Clustermanagers, (persoonlijk)
begeleiders, werkbegeleiders, gedragskundigen, medische staf en leden van de facilitaire dienst
gaven hun visie op de maatregelen die we genomen hebben.
Het algemene beeld is dat we met de inzet van een ieder op de woningen en de werkgebieden, met
ondersteuning van gedragskundigen, management en de ondersteunende diensten, ver zijn
gekomen in de continuïteit van de zorg met weinig besmettingen én met toch nog een goede dag
voor onze bewoners. De lessen uit de eerste Corona-golf hebben we meegenomen in de tweede golf
(vanaf september 2020 ongeveer). De belangrijkste les is dat meer maatwerk mogelijk is en dat dat
meer oplevert dan strakke generieke maatregelen.
De succesfactoren:
De focus op hygiëne in de eerste golf was onontbeerlijk en blijft belangrijk voor medewerkers én
bewoners. Daarnaast is de aandacht ook steeds gericht geweest op voldoende persoonlijke
beschermingsmiddelen. Inmiddels is deze laatste geen zorg meer.
Als het nodig is worden locaties weer van de buitenwereld afgesloten en worden woningen van
elkaar scheiden. Gebleken is dat afstand houden een goede maatregel is en dat proberen we dan uit
te voeren door sluiting en scheiding. Als het noodzakelijk wordt, gaan we weer bezoekers weren, ook
al levert dat wel eens een schrijnende situaties op. Ook externe dagbesteders zullen (alleen als het
noodzakelijk wordt) weer geweerd worden van onze locaties. Ook dat levert schrijnende situaties op
en van de eerste periode hebben we geleerd dat er meer aandacht voor deze groep moet zijn in de
vorm van contact, het volgen van deze cliënt én bij de opstart van de externe dagbesteding.
We weten inmiddels ook dat het aanwijzen van kwetsbare woningen en kwetsbare bewoners
waardevol is. De voorlichting en communicatie via de mail blijft ook, evenals het maken van kleine,
handzame protocollen.
Wat we niet meer gaan doen, of proberen te voorkomen is:
De werkgebieden leveren een bijzonder positieve bijdrage aan onze bewoners. Deze willen we zo
lang mogelijk openhouden voor onze bewoners. Dat hangt af van het aantal (vermoede)
besmettingen en…. (hoe vervelend het ook klinkt) van de inzet van medewerkers. Met veel testen
en/of zieke medewerkers en bewoners wordt het openhouden van de werkgebieden een uitdaging.
Waar mogelijk passen we maatwerk toe.
Het MDO, zorgplanbesprekingen en werkoverleggen hebben we in de eerste golf wel eens uitgesteld.
Er blijft dan werk liggen en daarvan hebben we geleerd dat het beter is om ze door te laten gaan.
Soms met een creatieve oplossing, op afstand of op een andere locatie.
Bij het schrijven van dit rapport zijn we alweer beland in 2021. Op dit moment zijn onze bewoners
alweer gevaccineerd en is er de mogelijkheid voor onze medewerkers om te vaccineren. Er is licht
aan het einde van de tunnel!
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5. Aan welke verbeteringen hebben we in 2020 gewerkt?
In het kwaliteitsrapport 2019 heeft DeSeizoenen een aantal verbeterpunten opgenoemd. Daar is in
2020 in samenhang aan gewerkt, want er zijn geen tussenschotjes tussen deze onderwerpen te
plaatsen; ze hebben met elkaar te maken.

5.1. Terugblikken op de verbeterpunten uit 2019
Het kwaliteitsrapport 2019 vermeldt 5 verschillende verbeterpunten en beleidsvoornemens voor
2020. Daar zijn we in 2020 mee aan de slag gegaan. DeSeizoenen wilde gaan werken aan1:
1.
2.
3.
4.
5.

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.

Uit de externe visitatie is vervolgens een aanvulling / verdieping naar voren gekomen:
 Begin met een goede visie op ‘teams’, verwachtingen, taken en rollen.
 Probeer het leren en verbeteren meer in te steken door te leren en te verbeteren met en van
elkaar
 Zet technologie in om de zorg te verbeteren en creëer een goede verbinding tussen
technologie en zorg.
Met deze punten zijn we in 2020 aan de slag gegaan.

5.2. Deskundige teams en een gemotiveerde begeleider
We zijn gestart met een onderzoek (audit) naar de teamreflecties. Uit dit onderzoek bleek dat:
1. Teams vaak helemaal niet weten waarom ze een team reflectie (moeten) doen
2. Het proces voor de teamreflecties te ingewikkeld is voor teams
3. Er te weinig keuze is in werkvormen
4. Er te weinig opbrengst is uit de team reflectie voor het team en de locatie
Een werkgroep werkt deze punten in 2021 uit.
We werken aan betere teamreflecties die een impuls moeten geven aan de teamontwikkeling.
De audit op teamreflecties is meteen een voorbeeld voor verbeterpunt 3 uit het kwaliteitsrapport en
we gaan door met onderzoeken en audits in 2021.

1

Bron: kwaliteitsrapport DeSeizoenen 2019
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Daarnaast is in 2020 gestart met een nieuw
meerjarenbeleidsplan. In het meerjarenbeleidsplan is
aandacht voor de uitganspunten van DeSeizoenen, onze
kernwaarden, onze missie en de visie. In 2020 is de
aanzet gegeven om input te geven voor het
meerjarenbeleidsplan rondom 5 onderwerpen.

Met een nieuw geformuleerd meerjarenbeleidsplan zien
we ook de verbinding met de punten 1 en 2 uit het
kwaliteitsrapport 2019. De 5 onderwerpen zijn opgepakt
in 5 werkgroepen die op 1 februari 2021 aan elkaar hun
uitkomsten hebben gepresenteerd. In 2021 wordt het meerjarenbeleidsplan verder vorm gegeven. In
ons volgende kwaliteitsrapport vertellen we daar meer over.

5.3. Onderzoeken, audits, leren en verbeteren
Door professionele nieuwsgierigheid in te zetten komen we tot nieuwe dingen. Daar zijn we ons van
bewust. We doen onderzoek door bewust te worden waar we staan in onze ontwikkeling.
Een voorbeeld hiervan is de medewerking aan het onderzoek ‘het leven kleur geven’, van Annemieke
Korte.
In dit onderzoek wordt duidelijk dat het scheppen van een cultureel leven bijdraagt aan de
ontwikkeling en de innerlijke balans van onze bewoners en over de invulling van hun vrije tijd.
Het onderzoek is hier te lezen:

Audits,…. Al meerdere keren is de opbrengst ervan langsgekomen. Belangrijk is dat we intern weten
hoe er gewerkt wordt, komen wij onze afspraken na, werken de bedachte procedures goed, doen wij
het goed. In 2020 is DeSeizoenen met een nieuwe systematiek gaan werken. Er zijn standaard
controles, standaard audits en audits op actualiteit.
Standaard controles worden ingebed in een jaarplanning. Deze zijn meestal verbonden aan een
veiligheidsaspect (legionella, meldinstallaties etc). Standaard audits zijn ontwikkeld rondom
onderwerpen die ertoe doen: medicatieveiligheid en infectiepreventie & voedselveiligheid. De audits
rondom onderwerpen gaan over actuele onderwerpen en in 2020 waren dat: De ondersteuning van
het primaire proces met behulp van het ECD en teamreflecties. De audits hebben ons inzicht
vergroot en de richting voor de verbeteringen gewezen.
Eind 2020 zijn de voorbereidingen getroffen voor een medewerkersonderzoek, in 2021 zijn de
onderzoeksresultaten bekend.
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Binnen DeSeizoenen werken diverse leerlingen, stagiaires en studenten. Ieder op zijn eigen niveau en
studie moet wel eens een onderzoeksopdracht vervullen. Degene die dat willen kunnen, in overleg
met de afdeling kwaliteit en veiligheid een onderzoeksopdracht krijgen. In 2020 heeft dat tot diverse
onderzoeken geleid. Een mooi voorbeeld van een ‘klein’ onderzoek is ‘hoe goed rapporteren wij
eigenlijk als team’. Hierbij werden de
rapportagevaardigheden van 1 team onder de loep
genomen. Het team krijgt hiermee heel gericht informatie
hoe ONS beter te gebruiken is.
Een voorbeeld voor een groter onderzoek (4 studentes, HBO)
is ‘hoe tripple C zijn wij eigenlijk’. Hierbij werd de methode
tripple C bij meerdere teams onderzocht. Dit resulteerde in
een beeld voor heel Overkempe of de
begeleidingsmethodiek ‘Tripple C’ al goed was omarmd en
waar nog ontwikkelruimte mogelijk was naast een creatieve
werkvorm om de methodiek uit te leggen aan begeleiders.
Leren en verbeteren doen we niet alleen aan de hand van onderzoek. Net als iedere andere
organisatie verzamelt DeSeizoenen gegevens om steeds een soort ‘thermometer’ te hebben van de
stand van zaken. Registraties van incidenten hebben nog steeds hun waarde en kunnen een rol
vervullen in het leren en verbeteren in teamverband. Bij DeSeizoenen worden meldingen via een
flow altijd via de leidinggevende opgepakt. We maken uit de meldingen mooie overzicht en
managementinformatie. Dat is sterk. Toch zien we dat de teams nog niet voldoende kunnen met die
informatie, daar gaan we in 2021 weer mee aan de slag en daarmee werken we weer aan ons
voornemen in 5.1.

5.4. De ondersteuning van het primaire proces met behulp van ons elektronisch
cliëntendossier (ECD)
Het elektronisch cliëntendossier is bij DeSeizoenen sinds 2018 in gebruik. In tweede kwartaal van
2020 is er een interne audit uitgevoerd op de cliëntendossiers waarbij voor alle locaties
steekproeven gedaan zijn op gebied van onder andere aanwezigheid zorgplannen, maatregelen,
doelen als ook looptijden van de zorgplannen. Goed was om te zien dat er voor alle bewoners een
zorgplan aanwezig was in het dossier. Uit de audit bleek echter wel dat er nog ontwikkeling mogelijk
is in het gebruik van het systeem ONS. ONS heeft veel gebruikstoepassingen in zich die de persoonlijk
begeleider kan helpen in de ondersteuning. Als die beter gebruikt worden zal het administratieve
deel makkelijker worden. In tweede deel van 2020 is aandacht besteed aan het maken van
lesmateriaal en instructies rondom de ondersteuningsplancyclus. Dit alles met als doel om het
systeem ondersteunend te maken aan het primaire proces. Hier zal in 2021 verder op ingezet
worden door het maken van duidelijke instructies op verschillende onderwerpen. Een andere
opbrengst van de audit was dat het duidelijk werd dat we meer informatie moeten geven over het
belang van de ondersteuningsplan cyclus en de stappen die we daarin ondernemen. Dat hebben we
gedaan:
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Een begeleider zegt over ONS:
“Het systeem ONS heeft voor mij veel toegevoegde waarde opgeleverd. er zijn verschillende rubrieken
waarin ik als zorgverlener snel kan rapporteren , waardoor mijn collega’s kort en bondig inzicht
hebben in de klinimetrie, stemming en doelen van de betreffende bewoner. hierdoor kunnen ook
sneller doelen gemeten worden in uitvoering en haalbaarheid in de praktijk en indien gewenst,
aangepast worden bij een evaluatie.
Dit kan enkel de kwaliteit van zorg ten goede komen, omdat men direct ook feedback kan geven op
deze gestelde doelen en kan anticiperen op de stemming van de bewoner om een betere aansluiting
te vinden. Tevens is het erg fijn dat de nachtdienst kan inlezen hoe de dag verlopen is bij een
bewoner. Onderlinge communicatie tussen nachtdienst en dagdienst is ook hiermee gefaciliteerd,
want bij meldingen in de nacht, rapporteert men dit in ONS zodat we dit in de dag kunnen lezen en
hierop kunnen interveniëren.
Wat nog wat aandacht vraagt is het op doelen rapporteren per bewoner, echter is hier ook in
geïnvesteerd door online cursussen en in 2021 zullen hier nog meer cursussen op volgen, vanwege de
komst van Carenzorgt.”
Een nachtzorgmedewerker zegt over ONS:
“Wat vooral in de nacht prettig is, is dat we niet meer in alle kantoren en huizen op zoek moeten naar
de juiste gegevens van de bewoners. In 1 oogopslag kan ik nu zien of iemand een niet reanimeren
protocol heeft of niet. Wat een geweldige uitvinding dat dit altijd zichtbaar is.
Ook de juiste epilepsie protocollen zijn snel vindbaar. De verjaardagen van de bewoners staan al een
paar dagen van te voren aangegeven. Aangezien wij als team nachtzorg proberen iedere jarige
bewoner een kaartje te sturen is dat echt een handige functie. Wij schrijven onze rapportage niet
meer voor de prullenbak. Wij kunnen rechtstreeks in het ONS rapporteren zodat wij niet meer
afhankelijk zijn van de tijd van de vroege dienst om onze rapportage op de juiste plek op te slaan. “

5.5. Inzicht geven in alledag met behulp van Carenzorgt
In 2020 is volop gestart met de implementatie van Caren Zorgt, waarbij Verdandi als pilot-locatie de
aftrap heeft genomen in juni. Caren Zorgt is een online persoonlijk informatiekanaal waarbinnen met
11

bijvoorbeeld familie, vrienden, mantelzorgers maar ook zorgaanbieders allerlei berichten
uitgewisseld kunnen worden om elkaar op de hoogte te houden. Door een koppeling te maken met
het elektronisch cliëntendossier ONS van Nedap kunnen verwanten van onze bewoners inzage
krijgen in de zorginhoudelijke rapportage en het zorgplan in het ONS dossier. Ondanks de invloed van
corona op de communicatiemogelijkheden zijn alle bewoners en hun naasten geïnformeerd over de
mogelijkheden. Alle medewerkers hebben uitleg gekregen en hebben tegelijkertijd een opfriscursus
ONS gehad met focus op rapporteren op het zorgplan. De eerste ervaringen zijn positief. In de laatste
maanden van 2020 zijn er concrete stappen gezet rondom het gebruik van Caren Zorgt op de locaties
Elivagar, Corisberg en Landgoed Gennep. Begin 2021 zal Caren Zorgt stapsgewijs verder
geïntroduceerd gaan worden op Overkempe en Bronlaak. Alle instructiemomenten zijn al
opgenomen in de planning. Hiermee maakt onze organisatie een mooie stap in de openheid en
transparantie naar onze bewoners en hun verwanten.

5.6. Technologie
Met ingang van 1 juli 2020, midden in de Corona-crisis heeft DeSeizoenen een informatiemanager
aangetrokken om beter zicht te krijgen op de mogelijkheden van de inzet van technologie en ICT. Een
aantal inzichten van de huidige functionaris delen we in dit rapport.
Kijkend naar de middelen, zijn de ict-voorzieningen binnen DeSeizoenen te omschrijven als degelijk
en over het algemeen basaal zonder luxe. Bij zowel apparatuur als programmatuur staat de
functionaliteit voorop. Dat is echter niet altijd in lijn met gebruiksvriendelijkheid.
De ict-voorzieningen zijn niet hypermodern. Zo zijn er niet of nauwelijks mobiele ict-toepassingen op
smartphones of tablets in gebruik. Tegelijkertijd is de omgeving ook niet hopeloos verouderd te
noemen. Op functioneel ict-gebied is DeSeizoenen geen trendsetter noch proactief trendvolger.
Veranderingen en vernieuwingen komen voort uit concrete aanleidingen en vragen/verzoeken uit de
organisatie. De doorlooptijd is over het algemeen lang.
Een punt van zorg geldt de capaciteit van het netwerk en de beschikbaarheid van (goed) wifi. Vanuit
gebruikersperspectief lijkt het netwerk bij tijd en wijle druk bezet en daardoor traag. De enorme
toename van videobellen laat de mogelijke beperkingen van de netwerkinfrastructuur zien.
Tussen zorg en ICT kan nog beter afgestemd worden, waarbij de redenering vanuit de zorgkant in het
verleden gemist is. De zorgorganisatie gaat dan zelf de (ict-)oplossing invullen. Daarmee wordt
voorbij gegaan aan de toegevoegde waarde die de afdeling ict als specialist kan leveren.
De digivaardigheid binnen de organisatie is divers. Ondanks dat het gebruik van ict-middelen bijna
onvermijdelijk is, is er geen structurele aandacht voor het op peil brengen en houden van de kennis
en kunde van medewerkers.
DeSeizoenen heeft een tamelijk breed applicatielandschap met deels elkaar overlappende
mogelijkheden. Verschillende systemen (toepassingen, platforms) zijn niet altijd via interfaces met
elkaar verbonden. Dat bemoeilijkt gegevensuitwisseling en leidt mogelijk tot dubbele of erger,
inconsistente gegevens in verschillende systemen.
Opvallend is dat informatiemanagement en ict vrijwel uitsluitend zijn gericht op de bedrijfsmatige
kant, waaronder ook de zorgverlening, van DeSeizoenen. Vanuit het ondersteunende karakter van
beiden, is de bedrijfsvoering inderdaad primair. Echter, de bedrijfsvoering is op haar beurt
ondersteunend aan het echte primaire proces van DeSeizoenen; de zorg voor onze bewoners. En
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juist omdat de terreinen en gebouwen van DeSeizoenen de leef-, woon- en werkomgeving van onze
bewoners zijn, is het niet onlogisch dat onze bewoners ook voor hun ict-behoeftes terecht kunnen bij
DeSeizoenen.
Dat dit andere afwegingen met zich meebrengt en wellicht tot andere producten en diensten leidt
dan aan de DeSeizoenen-organisatie worden geboden is duidelijk. Toch kan rechtstreekse ictondersteuning aan onze bewoners het een directe bijdrage leveren aan het welbevinden.
Zorgtechnologie kan in grote mate bijdragen aan de kwaliteit van zorg en het welbevinden van de
bewoners. Aan zorgtechnologie moet een hoger belang moet worden toegekend dan nu het geval is.
Dat kan door kritisch en weloverwogen te kijken naar de urgentie (niet het belang) van andere
onderwerpen. We kunnen bewuster stilstaan bij de urgentie door te kijken naar de toegevoegde
waarde voor onze zorgcollega’s en bewoners. Op grond daarvan projecten plannen en uitvoeren zal
tot sneller merkbaar resultaat leiden voor zorgcollega’s en bewoners.

6. De toegevoegde waarde van meerzorg
6.1. Algemeen
Centraal in de kwaliteit van zorg staat bij DeSeizoenen dat de bewoner goed gekend wordt. Dat we
goed kijken en beoordelen of de uren begeleiding hierbij passen, hoort daarbij. Samen met bewoner/
wettelijke vertegenwoordiging, persoonlijk begeleider, orthopedagoog en soms de arts, wordt
bekeken hoe het leven beter kan. We maken hiervoor geregeld gebruik van een aanvraag voor
meerzorg. Meerzorg stelt ons in staat om meer te bereiken met onze bewoners. Wat dan goed is
voor de ene bewoner, straalt af op andere bewoners en de groep. Zo snijdt het mes aan meerdere
kanten. Daar wilden we in dit rapport iets over vertellen.

6.2. Goede voorbeelden welke toegevoegde waarde meerzorg kan hebben
Voorbeeld 1: vertrouwen, rust en ruimte voor ontwikkeling
R. is een oplettende, attente, zorgzame en opgewekte man en woont op De Groote Modderkolk. R. neemt veel
informatie op uit zijn omgeving maar lijkt deze, als het hem teveel wordt of niet in zijn plaatje past, niet goed te
kunnen verwerken. Hij raakt van slag als iets in zijn beleving niet klopt. De begeleidingsaanpak wordt
vormgegeven op basis van Triple-C. Hij heeft de ander nodig om zichzelf te kunnen handhaven, sturen en
veiligheid te kunnen ervaren. Soms kan R. hulp vragen maar ook kan hij hard doorploeteren met uiteindelijk
overbelasting en veel onrust als gevolg.
R. kan zijn dag niet doorkomen als hij geen zekerheden en houvast heeft, hij heeft geen inzicht in
veranderingen en het hoe en waarom hiervan. Wanneer hij duidelijke kaders heeft binnen zijn werkzaamheden
en sociale situaties kan hij zijn eigen regie toepassen en zijn dag betekenis geven. De begeleider moet echt
nabij zijn want als R. een gestructureerde, afgebakende taak heeft kan er onverwacht een hobbel op zijn pad
komen waarin de begeleider deze weg kan nemen waardoor hij weer verder kan. Gedragsproblematiek nam in
de loop der jaren toe en het werd steeds moeilijker om een adequaat en passend antwoord te geven op de
vragen welke R. stelt in woord en gedrag. R. kan van slag raken als iets in zijn beleving niet klopt, hij wordt dan
onrustig en gespannen met gedragsescalatie als gevolg.
Er is meerzorg aangevraagd.
De eerste maanden hebben we voornamelijk gewerkt aan het herhalen van de activiteiten en steeds meer is
het lijntje tussen de begeleider en R. wat losser geworden, al kon de begeleider altijd nabij zijn als R. dit nodig
had. Dit gaf vertrouwen. Op deze manier verloopt de dag soepeler en lijkt zijn verwerkingssnelheid binnen de
overgangen korter te worden. Wanneer R. een probleem ervaart tijdens een overgang kan deze direct opgelost
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worden door de begeleider en in tijd worden weggezet, op deze manier blijft zijn emmer leeg en loopt deze
niet over. Tijdens de meerzorg-uren is er gewerkt aan zelfstandigheid tijdens het uitvoeren van de activiteiten.
Samen met het kernteam zijn we elke 6 weken samengekomen om zo nodig doelen en begeleidingsstijl te
actualiseren. Door dezelfde activiteiten aan een dag te koppelen ervaart R. meer keuzemogelijkheden en
ervaart hij waar hij plezier aan heeft. De voorkeur gaat uit naar betekenisvolle bezigheden op het erf (werken in
de tuin, afval wegbrengen).
Doordat we door de meerzorg kunnen anticiperen op zijn vragen, merk je dat zijn emmer gedurende de week
niet meer zo vaak overloopt en heeft R., maar ook zijn medebewoners hier profijt van.
Door de meerzorg is er een zekere basisrust in het leven van R. en is er ruimte voor ontwikkeling. We kunnen
de situatie altijd samen oplossen en we werken vanuit de onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie. Wij vinden
dat de begeleiding welke we door de meerzorg kunnen inzetten een grote bijdrage heeft aan de kwaliteit van
leven van R.
Voorbeeld 2: meer begrip, kennis bij het team en handreikingen om zorg te kunnen blijven verlenen.
G. woont sinds 7 oktober 2016 op Elivagar. Toen hij kwam verkeerde hij in crisis. Op de locatie waar hij vandaan
kwam was de veiligheid van medewerkers niet meer te garanderen. Hij werd hier begeleid in de groep en dit
zorgde voor moeilijke situaties waar hij regelmatig ongewenst gedrag liet zien.
G. is een jongvolwassen man. G. begrijpt korte zinnen en communiceert met zijn specifieke woordgebruik. Hij
begrijpt de verwijzende betekenis van voorwerpen en plaatjes. G. is bekend met epilepsie sinds hij 14 jaar is.
De tijd vóór een epileptische aanval lijkt vooral moeizaam soms. Hij heeft een hoge pijngrens, afgelopen jaar
heeft hij Corona gehad, zonder grote problemen.
Afgelopen jaren is er medicatie voor zijn epilepsie afgebouwd. Hij heeft een periode méér aanvallen gehad,
maar vooral mogelijk ook wat emotioneel anders reageren. Er zijn nu geen veranderingen meer. Hij heeft wel
kans om te vallen als gevolg van de epilepsie en daarom draagt hij een helm om schade te voorkomen.
G. is Auditief overgevoelig. Laat dit ook zien door zijn vingers in zijn oor te stoppen. Naast de auditieve
overgevoeligheid heeft hij ook gevoeligheid op tactiele en visuele prikkels. G. bouwt vanuit zintuigelijke
overprikkeling, overvraging en onduidelijkheid spanningen op. Dit wordt versterkt wanneer G. een epileptische
toeval voelt aankomen.
G. begrijpt eenvoudig taalgebruik en korte bondige opdrachten. Hij spreekt in één- woorduitingen, vaak
herhalend wat er tegen hem gezegd wordt. Zijn passieve woordenschat is groter dan zijn actieve
woordenschat, al wordt er wel een groei gezien in laatst genoemde. Communiceert op representatieniveau;
begrijpt de verwijzende betekenis van voorwerpen/plaatjes.
Er werd meerzorg aangevraagd. Deze is met name ingezet om G. te kunnen begrijpen. Extra teamoverleg t.b.v.
G. om spanningsopbouw bij personeel te voorkomen en samenwerking te bevorderen. Hierdoor is er een
stevig, vast team geformeerd. Er is een dagprogramma met balans tussen activiteiten en rust. De
dagbesteding/werk kent een inzet met lichamelijk werk om te kunnen reguleren. Er zijn filmopnamen gemaakt
om de epileptische aanvallen te kunnen behandelen en er is overlegd met een arts van een andere instelling
om hiermee om te kunnen gaan. Het team heeft een map met woorden en zinnen gemaakt die bij G. wel en
niet werken. Hierdoor kan stress voorkomen worden. Er staat tevens een goed signaleringsplan en een
zorgplan met uitgewerkte middelen en maatregelen, waar iedereen achter kan staan. Het team is blij dat G.
nog steeds zorg kan blijven ontvangen.
Voorbeeld: activeren en kennis vergroten
Dit voorbeeld gaat over een bewoner op de Corisberg. L. is bij de start van de meerzorg ongeveer 27 jaar oud.
Hij trok zich veel terug op zijn kamer, was niet te motiveren voor activiteiten en zat steeds meer in zijn eigen
donkere binnenwereld. Hij viel steeds meer af en weigerde steeds vaker te eten en te drinken.
Het team was op dat moment nog niet in staat om dit proces te keren. Er werd meerzorg aangevraagd.
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Door de meerzorg werd het mogelijk om meerdere 1 op 1 momenten te organiseren, om samen met L. aan zijn
ontwikkelingsperspectief te kunnen werken. Dit perspectief was namelijk erg vertekend en niet
overeenkomend met de realiteit. In overleg met het CCE is er toen voor gekozen om bepaalde vaste activiteiten
in te zetten om hem meer zijn eigen mogelijkheden te laten ervaren.
Naast de directe inzet in de begeleiding, is er ook op verschillende manieren ingezet op behandeling.
L. plukt steeds meer de vruchten van de inzet van de meerzorg, zowel op fysiek als psychisch vlak. Hij zit een
stuk beter in zijn vel en hij is een paar kilo aangekomen. Daarnaast is hij opener in contact en beter te
activeren. Hij zit minder op zijn kamer.
In het begeleidingsteam zie je duidelijke verschillen. Door de scholingen en coaching is het team eenduidiger in
hun aanpak en zijn ze steeds beter in staat aan te sluiten bij de hulpvraag van hem.
De expertise vanuit het CCE was hierbij ook zeker van positieve invloed.
Deze inzet blijft de komende periode nog zeker noodzakelijk om deze lijn voort te zetten en vast te kunnen
houden.
Voorbeeld: minder incidenten door meer begrip, vergroten van expertise van het team
Op Bronlaak woont J. Zij is een vrouw van 50 jaar en woont sinds 1999 bij DeSeizoenen. Voor deze bewoonster
kon er dankzij de meerzorg intensief gewerkt met de methode Concept Ondersteunende Communicatie.
Concept ondersteunende Communicatie (COC) kan worden ingezet bij iedereen met autisme die problemen
ondervindt in de communicatie, ongeacht de leeftijd, het cognitieve ontwikkelingsniveau, het niveau van de
spraak- en taalontwikkeling, de aard van de zintuiglijke beperking of andere mogelijk voorkomende
problematieken.
Dit heeft veel verbetering voor haar opgeleverd: in haar gedrag komt naar voren dat zij beter begrijpt wat er
staat te gebeuren, wat zij kan verwachten en wat er van haar verwacht wordt. Ook zien we dat ze meer invloed
op haar eigen leven heeft gekregen door de inzet van afgebakende keuzes. Er zijn minder incidenten rondom
de situaties waarin concepten ingevoerd zijn en er zijn minder ‘wegloop-incidenten’ tijdens de dagbesteding.
Zowel voor haar als voor andere bewoners is dit een behulpzame methode om begeleiding meer inzicht te
geven in de betekenisverlening de bewoner, beter bij de bewoner aan te kunnen sluiten in de communicatie ,
invloed op het eigen leven te vergroten en daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren. Deze methode wordt
inmiddels breder in de organisatie toegepast vanuit een eigen COC-kernteam. De COC methodiek was
voorgaande jaar thema van het ontwikkelgesprek en van daaruit is eigen expertise opgebouwd mbt de
methodiek.

Voorbeeld: grip en overzicht op haar binnen-en buitenwereld, vertrouwen en deelname aan een
‘gewoon’ leven.
Op Overkempe woont M. Ze is een vrouw van 45 jaar met een matige verstandelijke beperking. Zij
woont sinds 2015 op Overkempe en heeft voor die tijd veel tijd doorgebracht binnen de geestelijke
gezondheidszorg. Daarbinnen hebben vele verhuizingen plaatsgevonden. De vele opnames en
verplaatsingen hebben vooral hun oorsprong gehad in psychotische decompensaties,
suïcidepogingen en andere crisis-gerelateerde zorgbehoeften. Akoestische hallucinaties
(geluiden/stemmen horen die voor anderen niet hoorbaar zijn) en waanbeelden waren oa
kenmerken van M in haar slechte periodes.
Toen M op Overkempe kwam wonen kon je merken dat ze toe was aan een vaste woonplek die ze als
haar thuis kon beschouwen. M werd al heel snel goed in de groep opgenomen. Ze past prima in de
huidige samenstelling en is een vrolijke noot. Ze is over het algemeen opgewekt, vrolijk, in voor een
grapje en kan genieten van kleine dingetjes. Aangezien begeleiders geen vergelijkingsmateriaal (tav
ggz-problematiek) hebben, ontmoeten we in alles M voor een eerste keer. Aan ons daarmee gelijk
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ook een vraagstuk, bijvoorbeeld; Wanneer zijn de signalen die de stemmen afgeven zorgelijk en
wanneer hoort het ‘gewoon’ bij haar? De stemmen zijn vaak negatief. Ze zeggen tegen M dat ze hier
niet hoort, dat ze een Jodin is en de stemmen jagen haar soms op. Door met haar in gesprek te gaan
en haar gerust te stellen (‘je bent meer dan welkom en je bent een leukerd’) zie je de zorg van haar
gezicht verdwijnen. M lijkt een laag zelfbeeld te hebben. Op werkvlak heeft M ook al mooie stappen
laten zien. M begon destijds op de ochtenden met werken op de bakkerij. De verleiding tot snoepen
was echter te groot en dat leverde regelmatig stress op. Er werd besloten tot een stage bij de
metaalwerkplaats. M is na een positieve evaluatie toegevoegd aan het team aldaar. Inmiddels werkt
ze met groot plezier en vakkundigheid in de keuken en de wasserij.
Begin 2018 komt na een relatief stabiele periode weer psychotisch gedrag bij M naar voren. Dit
verergert naar mate de tijd verstrijkt en is niet meer bij te sturen door het team van begeleiders dat
op dat moment met haar werkt. Om het tij te keren (en omdat er medicamenteus weinig
mogelijkheden zijn ivm bijwerkingen en haar fysieke gezondheid) wordt er Meerzorg aangevraagd.
Dit zodat er zeer intensieve en persoonlijke begeleiding gegeven kan worden aan M, de hele dag
door. De Meerzorg wordt toegekend en werpt na enige tijd zijn vruchten af. Er wordt intensief, 1 op
1 begeleiding gegeven waardoor er bijna ieder moment ingespeeld kan worden op wat M zegt,
vraagt of doet. Er wordt veel met haar gewandeld en er worden laagdrempelige activiteiten samen
met haar ondernomen. Dit maakt dat M in kleine stapjes grip en overzicht op haar binnen-en
buitenwereld krijgt. Het vertrouwen dat ze weer durft te hebben (in de begeleider) maakt dat ze
minder chaotische gedachten, vragen en gedragingen laat zien en het haar steeds beter lukt om deel
te nemen aan het normale leven. Zonder de inzet van de Meerzorg was dit niet gelukt en hadden er
waarschijnlijk andere, minder humane, maatregelen toegepast moeten worden om M haar leven
weer terug te kunnen geven.

7. Cliëntervaringen
7.1. Algemeen
DeSeizoenen houdt 1 keer in de 3 jaren een uitgebreid cliëntwaarderingsonderzoek. In 2018 is dat
onderzoek voor het laatst gehouden, de voorbereidingen voor een nieuw onderzoek zijn in volle
gang; het onderzoek vindt, met aanpassingen ten opzichte van de versie uit 2018, plaats in 2021. Dat
betekent echter niet dat we geen zicht hebben op onze cliënttevredenheid. Informatie uit de
jaargesprekken, de cliëntvertrouwenspersoon, de klachten en de relatie met onze
medezeggenschapsraden geven ons informatie over de stand van zaken van de cliëntwaardering.
Daarnaast hebben we natuurlijk onze verdiepende interviews in ons Magazine ‘Vier’. In 2020 kenden
we een ‘kers op de taart’ met de vierdelige documentaire ‘een jaar op Overkempe’ waarin heel mooi
een van onze locaties is uitgelicht.
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7.2. Klachten en ongenoegens
Klachten en ongenoegen zijn een minder populair onderwerp om over te praten. Toch kan het veel
voldoening schenken als een klacht of ongenoegen wordt opgelost. Hiervoor kan iedere bewoner
terecht bij zijn/haar persoonlijk begeleider, teamcoördinator en/of leidinggevende. Een andere
mogelijkheid die hiervoor open staat is de cliëntvertrouwenspersoon (CVP). Zij deelt haar ervaringen
over 2020 in haar jaarverslag.
Over het gehele jaar 2020 is er 20 keer een beroep gedaan op de cliëntvertrouwenspersoon (hierna
te noemen vertrouwenspersoon). Hiervan waren 15 ouders/wettelijke vertegenwoordigers en 4
cliënten. Een klacht die nog doorliep vanuit 2019 en aangemeld bij en behandeld is in 2020 door het
ECKG2, is afgehandeld. Hierbij is er voor de klager een niet bevredigend resultaat bereikt. In 2020 is
er een formele klacht ingediend bij het ECKG vanuit contact met de cliëntvertrouwenspersoon. Er is
door de cliëntvertrouwenspersoon in 2020 geen melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd (IGJ).

2

Inmiddels is de samenwerking met ECKG beëindigd en werkt DeSeizoenen samen met het CBKZ voor de
functie van klachtenfunctionaris en klachtencommissie.
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Ook de CVP kreeg met de gevolgen van Corona te maken. Zij zegt
daarover:
“Het is niet zo, dat er doordat er veel beperkende maatregelen
waren, er extra veel vragen waren. Integendeel zelfs, in het
voorjaar was het heel “stil “ . Maar wel dat cliënten en verwanten
contact zochten omdat zij last hadden van de maatregelen. En
zich daardoor eenzaam of onmachtig voelden doordat zij er niet
voor hun familielid konden zijn op de manier waarop zij dat
gewend waren. En dat er soms het gevoel was, dat zaken
uitgesteld werden zoals een ouderoverleg in een woonhuis, onder
de noemer corona.
Ook is het opvallend dat na de zomer er meerdere klachten waren
die al langer aanwezig waren, maar waar wettelijk
vertegenwoordigers geen actie in hadden ondernomen vanwege de algehele situatie.
In zijn algemeenheid kun je zeggen dat corona ook bij de aanmelding en afwikkeling van klachten van
invloed is geweest, maar op zichzelf en de daaruit voortvloeiende maatregelen niet tot klachten
hebben geleid”.
Laagdrempeligheid is een streven. Echter, het lijkt met name voor bewoners soms nog lastig om de
vertrouwenspersoon te bereiken. Wettelijke vertegenwoordigers weten in de regel wel hoe ze de
vertrouwenspersoon kunnen bereiken. Dat is voor een deel te danken aan de bekendheid van de
klachtenregeling via de website van DeSeizoenen. Ook bij de medewerkers komt steeds meer
bekendheid met de vertrouwenspersoon die ingeschakeld kan worden voor bewoners en
deelnemers. Steeds vaker zijn medewerkers als groepsleiding, degenen die bewoners en deelnemers
wijzen op de mogelijkheid van de vertrouwenspersoon. Het verdient immers de voorkeur om
klachten zo dicht als mogelijk op de werkvloer op te lossen. Dat is ook het streven van de
vertrouwenspersoon.
Sinds januari 2020 is de nieuwe wet op de zorg en dwang van kracht (WZD). Voor het
vertrouwenswerk houdt dit in, dat binnen elke zorgorganisatie waarbij mensen vanuit deze wet
verblijven, cliënten en wettelijk vertegenwoordigers gebruik moeten kunnen maken van een
onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Dus een cliëntvertrouwenspersoon die niet in dienst is van
de Seizoenen. Deze is dan speciaal voor de onvrijwillige zorg.

Ontmoetingen,
Onverwachte momenten,
Iets nieuws wat je
vandaag ziet, proeft of
hoort.
Alsof er even een venster
opengaat…
Het leven krijgt kleur.

7.3. Medezeggenschap van bewoners.
Elke locatie heeft een eigen Lokale Cliëntenraad die bestaat uit een vertegenwoordiging van
ouders/vertegenwoordigers en een vertegenwoordiging van cliënten zelf. De voltallige cliëntenraad,
dus inclusief de cliënten zelf, bespreken de zorginhoudelijke onderwerpen met de locatiemanager.
De financieel-technische onderwerpen komen veelal ter sprake in een apart deel van de vergadering
tussen locatiemanager en oudervertegenwoordiging. De cliëntengeleding (Bewonersraad) vergadert
daarnaast periodiek met de locatiemanager over lopende zaken die spelen op de locatie en die van
directe invloed zijn op de woon- en werkomgeving van de cliënten. Elke Bewonersraad wordt
ondersteund door een aparte coach die niet direct betrokken is bij de zorg op de betreffende locatie.
Gesprekken met de bewonersraden.
De nieuwe directieleden hebben tijdens hun kennismaking met de organisatie gesproken met een
aantal bewonersraden. Hiermee wordt het idee gevormd wat de bewoners nodig hebben om prettig
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en waardevol te kunnen leven en werken op de locaties van DeSeizoenen. Daarnaast is ook een start
gemaakt met overleg tussen de coaches van de bewonersraden en de directie. Ook wordt in het
kader van de actualisering van het meerjarenbeleidsplan het gesprek gezocht met de bewoners op
de locaties van DeSeizoenen.

8. De WMCZ
Door de verschillen van inzicht tussen de CCR in oude samenstelling en de DeSeizoenen is het proces
om te gaan voldoen aan de eisen van de nieuwe wet enigszins vertraagd. Sinds het najaar van 2020
kent de CCR een nieuwe samenstelling en zijn alle locaties vertegenwoordigd. Vanaf het najaar is met
een werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van alle lokale raden onder externe
begeleiding gewerkt aan medezeggenschapsregelingen die voldoen aan de WMCZ. Hierover is nog
geen volledige overeenstemming. Tot een akkoord bereikt is zal gewerkt worden met de oude
regeling aangevuld met de nieuwe eisen vanuit de WMCZ.

9. Veilige vrijheid in plaats van onvrijwillige zorg
We vinden het belangrijk om helder te zijn over onze opvattingen rondom onvrijwillige zorg. Wat ons
betreft bestaat de term wel, maar willen we eerder spreken van ‘Veilige vrijheid’. Het gaat ten slotte
om de vrijheid die we iedere bewoner willen bieden om met elkaar veilig te wonen, te werken en te
leven. Natuurlijk ontkomen we er dan niet aan om af en toe middelen en maatregelen met elkaar af
te spreken, maar laten we niet uit het oog verliezen wat het doel hierbij is: in veilige vrijheid leven.
Het jaar 2019 was een overgangsjaar voor de Wet Zorg en Dwang, in 2020 werd er voor het eerst
echt mee ‘gewerkt’. Nou ja….. voor het eerst echt mee gewerkt….. DeSeizoenen had niet het idee dat
ze op een andere manier om moest gaan met haar manier van het verlenen van vrijwillige en
onvrijwillige zorg. De WZD geeft een aantal categorieën van onvrijwillige zorg en stelt eisen aan het
proces van onvrijwillige zorg.
In 2019 en 2020 zijn met name een aantal begrippen heel goed onder de loep genomen. De
begrippen onvrijwillige zorg, noodmaatregelen, wilsbekwaamheid ter zake en verzet, zijn
bijvoorbeeld begrippen die weer eens zorgvuldig omschreven zijn. In 2019 is de visie op onvrijwillige
zorg aangepast en in 2020 is het ondersteunende proces voor de WZD ingericht met behulp van ons
elektronisch cliëntendossier (ONS). Ook op landelijk niveau vinden hierover nog steeds
ontwikkelingen plaats.
Intern heeft DeSeizoenen uit de geregistreerde gegevens twee keer een analyse gemaakt van de
geregistreerde middelen en maatregelen én van de geregistreerde onvrijwillige zorg.
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Alle locaties laten een stijging zien ten opzichte van 18-08-2020. Dat kan ermee te maken hebben dat
afspraken rondom de middelen en maatregel duidelijker worden en dat dossiers completer worden.
De cijfers zeggen nog niets over de gewenste richting. Een hoog of laag percentage kan liggen aan:
De populatie op de locatie
Het beleid van de locatie
Het registratiegedrag van de locatie

DeSeizoenen is nog lerend om uit te vinden welke gegevens ze moet registreren om een goed beeld
te krijgen van haar onvrijwillige zorg. We vinden het belangrijk dat we zo weinig mogelijk onvrijwillige
zorg toepassen en áls we het moeten toepassen dat de procedures daarvoor zo zorgvuldig mogelijk
uitgevoerd worden. Samen met bewoner/wettelijk vertegenwoordiger en onze professionals
proberen we daar zo goed mogelijk in te slagen.
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10.Kwaliteit en veiligheid van zorg
Kwaliteitsmanagement en certificering
DeSeizoenen voldoet aan het kwaliteitsschema NEN-EN 15224-2017 Zorg en Welzijn. Tijdens de audit
in 2020 zijn er geen minors geconstateerd.
In 2020 zijn DS en CSS tot de conclusie gekomen om samen door te gaan. Dat brengt ons tot een
nieuwe kijk op kwaliteit en wat we moeten doen om goede kwaliteit te bereiken in de
samenwerking. Dat gaan we uitwerken via de meerjarenvisie waaraan we in 2020 aan begonnen zijn
en waar we in het volgende kwaliteitsrapport meer over kunnen vertellen.
Interne audits
In 2020 is er meer aandacht geweest voor interne audits. Ondanks de Corona-periode bleek het wel
mogelijk om in een aantal onderwerpen te duiken waarvoor we niet meteen op locatie hoefden te
zijn.
Wat wel mogelijk was:
Een audit op het gebied van AVG: Er is een audit gehouden aan de van het Privacy Control
FrameWork. Hieruit komt naar voren dat de AVG is ingevoerd op hoofdlijnen. Er kan nog
gewerkt worden aan de verfijning van de AVG.
Een audit op de ondersteuning van ons primaire proces met behulp van onze
cliëntendossiers Nedap/ONS. Over het algemeen wordt het ONS systeem goed gebruikt en
vindt er een duidelijke rapportage plaats, zowel met betrekking tot overdracht als monitoring
van doelen. Het is goed om te zien dat het in een periode van ruim 1.5 jaar dat het systeem
nu is uitgerold al goed geïmplementeerd en geaccepteerd is in de dagelijkse werkwijze. Er
zijn ook een aantal aandachtspunten, deze zijn al besproken in paragraaf 5.3
Een audit op het proces en inhoud van teamreflecties, zie paragraaf 5.1. Deze audit leverde
het beeld op dat DeSeizoenen veel meer opbrengst kan realiseren uit de teamreflecties. Ook
kunnen teams meer steun gebruiken in de organisatie van de teamreflecties. Daar heeft een
werkgroep een opdracht voor gekregen en in 2021 ligt er een nieuwe werkwijze klaar.
Voor onze gestandaardiseerde audits moesten we op locatie komen en die zijn minder aan bod
gekomen dan we wilden.
Medicatieaudits (4x), waarbij deze teams een rapport ontvingen met hun eigen
verbeterpunten
Audit voedselveiligheid en hygiëne, deze is 1 keer uitgevoerd als pilot en is 1 keer al in een
team uitgevoerd. Ook hiervan krijgt een team een eigen rapportje met eigen verbeterpunten
aangereikt.
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Agressie-incidenten

Medicatieveiligheid

Meldtype Overig

Meldtype seksueel grensoverschrijdend
gedrag

Bij DeSeizoenen worden incidenten gemeld met behulp van een goed ingericht systeem, waarbij
iedere melding wordt bekeken en geanalyseerd. Hierbij spelen leidinggevenden, artsen en
orthopedagogen, samen met de melder en/of persoonlijk begeleider een belangrijke rol. Met elkaar
wordt bekeken wat we met de melding kunnen doen tbv de bewoner óf de begeleider, want
persoonlijk letsel komt (helaas) ook nog wel eens voor. Omdat ons electronisch cliëntendossier ook
steeds beter wordt en omdat daar ook ruimte is om bepaalde (kleine) meldingen te doen, zien we
dat niet alle meldingen meer in ons meldsysteem terecht komen. Ook horen we vaak dat melders
niet precies kunnen volgen wat er met de meldingen gedaan wordt. Daar gaan we in 2021 weer mee
aan de slag, want iedere melding telt en is noodzakelijk om te kunnen leren. DeSeizoenen ziet de
waarde van meldingen in het kader van ‘persoonsgerichte zorg’ en ‘ken je cliënt’. Meldingen moeten
in de toekomst iets zeggen over uitzonderlijk gedrag en een leercyclus bij de teams op gang brengen.
Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
DeSeizoenen heeft in 2020 2 incidenten onderzocht met behulp van de Prisma-methode.
Locatie
Bronlaak
Overkempe

Kern van de calamiteit
Ongeluk met zaagmachine
Losgeschoten gordel in de bus

Gemeld bij de inspectie
Nee
Ja
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Beide 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.
Informatieveiligheid
Voor het jaar 2020 heeft DeSeizoenen meer incidenten gemeld dan voorgaande jaren. Er zijn in
totaal 6 incidenten geweest waarvan er 5 bij de Autoriteit Persoonsgegevens zijn gemeld. Het
incident wat niet gemeld is bij de Autoriteit Persoonsgegevens betrof een mail die niet veilig
verstuurd was. De ontvanger van deze mail is hiervan op de hoogte gebracht. De reden voor de
toename van de incidenten is dat er meer gemeld wordt dan voorheen. Dit is mede veroorzaakt door
een groot datalek aan het begin van 2020. Vanwege dit datalek is Informatieveiligheid meer op het
netvlies van de medewerker gekomen. Mede door het opnieuw informeren van de medewerkers
door nieuwsbrieven maar ook door het volgen van een nieuwe e-learning rondom
Informatieveiligheid. Tevens is per 01-01-2020 een nieuwe Functionaris Gegevensverwerking aan de
slag gegaan binnen DeSeizoenen.
Uit de analyse van de incidenten is te zien dat de incidenten gebeuren door voornamelijk niet actief
bezig zijn met Informatieveiligheid en hoe je informatie veilig kunt versturen. Bij 5 van de 6
incidenten zijn de getroffene op de hoogte gesteld van het gebeuren. Bij 1 incident was het niet
mogelijk om te achterhalen wie de getroffene konden zijn (tijdelijke mobiele telefoon verloren waar
pas na een aantal maanden duidelijk was dat deze echt kwijt was).

11.Keuzes kwaliteitsverbetering
De keuzes voor kwaliteitsverbetering zijn inmiddels op strategisch niveau onder woorden gebracht in
een concept meerjarenbeleidsplan. Er zijn een aantal strategische thema’s gekozen in het
meerjarenbeleidsplan en die worden in 2021 verder uitgewerkt.

Cliënten laten groeien en bloeien
•
Aandacht voor de ontwikkeling van de cliënten
•
Zorg en aandacht op maat
•
Betrokkenheid verwanten
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Antroposofische identiteit2021+
•
Gedragen, gedeeld en volgens deze tijd
•
De identiteit inzetten als onderscheidende kracht
Medewerkers in hun kracht zetten
•
Lerende organisatie
•
Vinden, binden, boeien
•
Zelfstandige, krachtige teams
Gezonde bedrijfsvoering
•
Basis op orde / zorgcyclus
•
Financiële stabiliteit
•
Passende ondersteuning, de kracht van de locaties in afstemming met de kracht van De
Seizoenen
•
ICT/Domotica voor medewerkers
Duurzaam wonen en werken; voor nu en later
•
Doelgroepenbeleid
•
Woon- en werkgemeenschappen passend in de ontwikkeling van de doelgroep
•
Passende huisvesting en vastgoed (functioneel, duurzaam)
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Bijlage: Feiten en cijfers
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