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1. Van 2021 naar 2022…..
Het kwaliteitsrapport 2020 eindigde met een overzicht van het nieuwe
meerjarenbeleidsplan. In 2021 hebben we dat verder tot ontwikkeling
gebracht en op het moment van schrijven van dit kwaliteitsrapport zijn
we bezig met het realiseren ervan. Verderop in dit rapport is daar meer
informatie over te vinden.

met het cliënttevredenheidsonderzoek, maar we hebben het niet voor de
hele DeSeizoenen kunnen afronden. In 2021 hebben we de locatie
Verdandi laten onderzoeken, de voorbereidingen voor 3 andere locaties
zijn gestart. In 2022 ronden we het onderzoek af. In het volgende
kwaliteitsrapport kunnen we meer over de resultaten vertellen.

In 2021 is er een groot medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden.
Het laatste onderzoek was alweer van een aantal jaren terug. Het is altijd
weer bijzonder om te ervaren welke opbrengst een dergelijk onderzoek
kent. Over het algemeen heerst de tendens ‘we weten wel hoe onze
medewerkers over DeSeizoenen denken’. Als dan toch de ‘thermometer’
erin gestoken wordt met behulp van een onderzoek, komen er nog
verrassende uitkomsten naar boven. Meer hier over staat in hoofdstuk
5.3.

Alle locaties zijn aangesloten op Carenzorgt, waardoor cliënten en/of
cliëntvertegenwoordigers kunnen meelezen in onze elektronische
cliëntendossiers. Tevens is er voor 4 locaties al een evaluatieronde
gehouden. Voor de locaties Bronlaak en Overkempe wordt er in 2022 een
evaluatie georganiseerd.
De volgende stap wat betreft Carenzorgt is het dossier delen met onze
extramurale cliënten, die niet bij ons wonen en alleen werken. Deze
groep is al wel geïnformeerd en we zien dat er belangstelling is voor
inzicht in het eigen dossier.

Eén van de onderwerpen die DeSeizoenen al jaren bezig houdt is de
medezeggenschap van bewoners en cliëntvertegenwoordigers. In 2021 is
hard gewerkt om invulling te geven aan de nieuwe Wet op de
Medezeggenschapsraden. We zijn er goed met elkaar uit gekomen en
inmiddels is er nieuw elan gevonden in de procedures van
medezeggenschap en het betrekken van bewoners en
cliëntvertegenwoordigers. Samen met de lokale cliëntenraden wordt
bijvoorbeeld het cliënttevredenheidsonderzoek inhoud gegeven en dat is
een mooi bruggetje naar een ander voornemen van 2021: het opnieuw
houden van een cliëntervaringsonderzoek volgen de methode van Quality
Qube. Met deze methode wordt de mening van cliënten samengebracht
met de mening van cliëntvertegenwoordigers. Samen zeggen zij iets over
het algemene gevoel van cliëntervaring als input voor onze cyclus van
continu leren en verbeteren. De Corona pandemie heeft op de uitvoering
ervan wel invloed op gehad. We zijn er in geslaagd om in 2021 te starten

De teamreflecties, die zo benadrukt worden in het kwaliteitskader ter
ontwikkeling van teams, heeft bij DeSeizoenen in 2021 aandacht
gekregen naar aanleiding van de resultaten van een interne audit. We
hebben geleerd dat de wijze van reflecteren veel meer losgelaten mag
worden en dat teams zelf invulling kunnen geven aan hun teamreflectie.
Daarom is er in 2021 voor gekozen om teams een aantal manieren aan te
reiken voor teamreflectie. Meer daarover is terug te vinden in hoofdstuk
5.2
DeSeizoenen kiest ieder jaar een thema voor het kwaliteitsrapport. In
overleg met de cliëntenraad en de ondernemingsraad is ervoor gekozen
om de onderwerpen ‘kwaliteit van de professional’ (hoofdstuk 5) en ‘de
invloed van de antroposofische mens- en levensvisie op de kwaliteit van
de zorg’ (hoofdstuk 6) nader te belichten.
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2. DeSeizoenen, even kort….. wie zijn we ook al weer.
Een nieuw logo
In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor een nieuw logo. Het is in
januari 2022 gepresenteerd. Het wordt in dit rapport al gebruikt.

Wat nieuw is, is dat we nu ook een pay off hebben: DeSeizoenen, Geeft
de dag zin!
'Geeft de dag zin' heeft meerdere bij ons passende aspecten in zich. 'Zin'
als in zinvolle invulling van de dag. En 'zin' als in plezier, er naar uit
kijkend. Dit komt voort uit het zinvolle werk dat we bieden aan onze
bewoners en wat een onderscheidend kenmerk is van onze organisatie.
DeSeizoenen is thuis voor mensen met een verstandelijke beperking.
Onze locaties zijn hechte ‘dorpen’ waar iedereen ertoe doet.
Met oog voor ieders talent en uitdaging bieden we een zinvolle invulling
van de dag.
Terwijl het ritme van de seizoenen onze werkzaamheden bepalen.
DeSeizoenen
Geeft de dag zin.
Onze organisatie en haar locaties staan mooi omschreven op onze
website: https://deseizoenen.org/

Kernwaarden
Onze kernwaarden geven richting aan ons handelen. Het is als het ware
het DNA van de organisatie. We zijn hierop aanspreekbaar. Eendachtig de
antroposofie zijn onze kernwaarden:
Gelijkwaardigheid
Gelijkwaardigheid gaat over het erkennen en waarderen
van de verschillen tussen mensen. Gelijkwaardigheid is de
overtuiging dat we ondanks alle verschillen in onze
menselijkheid gelijk zijn en in ons mens-zijn van gelijke
waarde. Dit komt terug in de wijze waarop we met elkaar
omgaan. Naar bewoners, naar collega’s, naar ouders, naar externe
relaties.
Dienstbaarheid
Dienstbaarheid laat zien dat we gericht zijn om de ander te
helpen. Te helpen bij zijn/haar unieke ontwikkeling.
Dienstbaarheid vraagt ook dat je verder kijkt dan je eigen
belang. Dat je handelt met het oog op het belang van de
ander; de bewoner, het huis, je team, de organisatie.
Tegenwoordigheid van geest
Vanuit je kennis, ervaring, intuïtie en professionaliteit treed
je een situatie tegemoet. Je doet wat je nodig acht,
redeneert met vertrouwen vanuit je professionaliteit en
geeft ruimte aan je intuïtie en gevoel.
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3. Terugblikken op 2021
Corona
Corona heeft in 2021 een grote rol gespeeld. Het jaar was grillig: van stevige lockdowns tot het loslaten van de meeste maatregelen. Er was de zorg voor onze bewoners en
voor onze medewerkers, maar ook het sluitend krijgen van de roosters en de beperkende maatregelen voor onze bewoners door bijvoorbeeld sluiten van de werkgebieden.
De Corona periode heeft een groot beroep op ons allen gedaan. Voor bewoners en begeleiders bleef het wennen aan beperkende maatregelen, maar de bewoners en hun
verwanten toonden begrip voor de noodzaak ervan. De besmettingen bleven reden tot zorg en grote alertheid was er om de gevolgen van (vermeende) besmettingen
buiten de deur te houden. Ook bij DeSeizoenen heeft Corona zijn tol geëist in het aantal besmettingen onder bewoners en medewerkers. Gelukkig zijn er onder bewoners
alleen ‘milde’ besmettingen geweest en zijn we verschoond gebleven van ziekenhuisopnames onder bewoners. Onder medewerkers hebben we te maken met een aantal
long-covid ziektes, waar we tot op de dag van vandaag nog mee te maken hebben. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat Corona veel tijd heeft gekost, veel van onze
flexibiliteit heeft gevraagd en iets gedaan heeft met ons gevoel van veilig en relaxed werken.
Wisseling directie
De directie bestond tot 1 oktober 2021 uit algemeen directeur a.i. Henri Janssen en financieel directeur Marco Mieras. Zowel de Raad van Commissarissen, als de
Gemeenschappelijk Cliëntenraad en de Ondernemingsraad hebben ingestemd met de organisatiewijziging naar een eenhoofdig bestuur. Vanaf 1 oktober is Marco Mieras
bestuurder van DeSeizoenen.
Meerjarenbeleidsplan (MJBP)
In 2021 is er een nieuw MJBP opgesteld, waarbij de gedachte is dat dit ieder jaar wordt geactualiseerd in een jaarplan dat past bij de situatie en inzichten van dat moment.
Het was alweer even geleden dat DeSeizoenen een MJBP had opgesteld en we zijn er in 2021 in geslaagd om dat met elkaar te doen, met behulp van online-bijeenkomsten.
Op die manier bracht online werken tijdens de Corona-pandemie ons digitaal toch bij elkaar. Onze locaties liggen best een eindje uit elkaar en op deze manier hebben we
gezamenlijk aan onze voornemens gewerkt. Het plan geeft – uiteraard – inzicht in de visie van DeSeizoenen en vertaalt deze naar de komende jaren aan de hand van een
aantal strategische thema’s op het gebied van bewoners, antroposofische identiteit, medewerkers, bedrijfsvoering en duurzaam wonen & werken.
Per thema wordt aangegeven ‘waar we voor gaan’. In dit kwaliteitsrapport vertellen we er meer over in hoofdstuk 4. In dit kwaliteitsrapport vertellen we er meer over in
hoofdstuk 4. Omdat 2021 voor een belangrijk gedeelte in beslag is genomen door het MJBP, is dit kwaliteitsrapport ook een beetje een ‘plannen-rapport’ geworden.
Daarmee is het ook een weergave van de fase waar onze organisatie zich in 2021 in bevond.
Andere sfeer medezeggenschap
In hoofdstuk 7 gaan we in op de ‘opbrengst van medezeggenschap’. Hier en nu kunnen we stellen dat met de uitspraak van de Hoge Raad inzake het geschil tussen de
directie en de CCR, een donkere bladzijde in medezeggenschap is omgeslagen en een nieuwe start gemaakt kon worden. Wat dat heeft opgeleverd beschrijven we in
hoofdstuk 7.
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4. Aan welke verbeteringen hebben we in 2021 gewerkt?
De keuzes voor kwaliteitsverbetering zijn in 2021 op strategisch niveau onder woorden gebracht in een
meerjarenbeleidsplan. Er is een aantal strategische thema’s gekozen in het meerjarenbeleidsplan en die
worden in 2022 verder uitgewerkt.
Kijkend naar onze missie (waarom zijn we er) en onze visie (waar gaan we voor) is de volgende stap
om de strategie (welke route kiezen we) te bepalen. Deze strategie is opgebouwd aan de hand van
vijf strategische thema’s:
1. Bewoners laten groeien en bloeien
2. Antroposofische identiteit
3. Medewerkers in hun kracht zetten
4. Gezonde bedrijfsvoering en
5. Duurzaam wonen en werken.
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4.1. Cliënten laten groeien en bloeien
Ontwikkeling van bewoners
DeSeizoenen heeft een krachtige visie met een
sterke antroposofische identiteit waaruit ons
handelen zich richt. Vanuit deze
uitgangspunten faciliteren wij
bewoners/cliënten om zich persoonlijk te
ontwikkelen. Een krachtig middel is een
antroposofisch leerhuis waarin
bewoners/cliënten, familie, verwanten,
vrijwilligers, medewerkers en andere in- en
externe betrokkenen elkaar ontmoeten, van,
met en over elkaar kunnen leren en waarin
ontwikkeling, vorming en groei in gewenste en
noodzakelijke richting worden gestimuleerd
en kan plaatsvinden. Het leerhuis is gericht op
het initiëren, ondersteunen, organiseren en
faciliteren vaan aanbod- en vraaggerichte
leeractiviteiten in wonen, werken en vrijetijd
en waarin de antroposofische grondslag
steeds een herkenbaar elementen
uitgangspunt is. De wijze waarop de

bewoners/cliënten zich ontwikkelen, groeien
en vormen is heel divers en zelfs individueel
verschillend. Leeractiviteiten en materialen
zullen steeds nauw aansluiten bij het
(belevings-) niveau van het individu. Vanuit
antroposofisch perspectief vinden
leeractiviteiten voor bewoners/cliënten veelal
plaats in de gemeenschap waarin we samen
werken en leven, waarin iedereen er mag zijn,
deelneemt en betekenis heeft voor een ander.
De ontwikkelactiviteiten hebben vooral
betrekking op: persoonlijke ontwikkeling,
kunstzinnige vorming en vaardigheden en
ambachten.
Ondersteuningsplan
Ons dagelijks handelen wordt ondersteund
door een persoonlijk ondersteuningsplan van
bewoners. Door de ondersteuningsplan-cyclus
te volgen stimuleren wij op systematische
wijze de persoonlijke ontwikkeling van
bewoners / cliënten de participatie hierin van
alle betrokkenen. Hierbij ondersteunt het
krachtige team het behalen van de

gezamenlijk gestelde doelen door de PDCAcyclus te volgen. Onze begeleidingsstijl vloeit
voort uit onze visie en kent een organisatie
brede en gedragen methodiek.
Keuze methodiek
De komende periode zullen we, samen met
Gedragskundigen en Artsen, een concrete
keuze maken voor ons handelen door te
kiezen voor een methodiek die ons handelen
ondersteunt. Deze methodiek gaan we in de
hele organisatie implementeren.
We gaan 2022 gebruiken om het huidige
ondersteuningsplan en bijbehorende cyclus te
evalueren en waar nodig / wenselijk aan te
passen en willen we de beeldvormende
bewonersbesprekingen verankeren in deze
cyclus.
In samenspraak met cliënten,
ouders/verwanten en medewerkers zullen we
de dialoog voeren en tot concrete afspraken
komen om vanuit ontmoeting en verbinding
de participatie te versterken.
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Wat is nu eigenlijk antroposofische zorg?
Een veelgehoord antwoord is: “dat is lastig in woorden te omvatten, dat
VOEL je als je in een antroposofische zorginstelling bent”. Veel mensen
ervaren inderdaad iets speciaals als ze in zo’n instelling komen. Dat heeft
te maken met sfeer, met aandacht voor mensen en materialen. Dit soort
ervaringen en belevenissen zijn een belangrijk onderdeel van jouw reis,
want je wordt kennelijk door iets geraakt.
Het mooie van ervaren, voelen en beleven is dat dit voor ieder mens
verschillend kan zijn. Ieder mens is uniek en ieder mens ervaart dingen op
zijn eigen manier. Tegelijk gaat antroposofische zorg verder. Het is ook
belangrijk te willen weten hoe dingen met elkaar samenhangen en
waarom je dingen wel of niet doet. Het gaat er niet om dat iets moet
omdat het moet, maar dat je iets doet omdat het goed is. En of het goed
is moet je samen steeds weer opnieuw onderzoeken.
Een onderzoekende houding om samenhang te leren zien en mensen in
hun ontwikkeling te helpen – dat is belangrijk in antroposofische zorg.
Zo kun je zoeken naar de samenhang tussen dagelijkse ritmes en vitaliteit.
Zo kun je begrijpen dat het voeren van ‘eigen regie’ beter lukt als je deel
uitmaakt van een veilige groep.
Zo kun je ontdekken dat rituelen mensen kunnen helpen om te ervaren
dat ze deel uitmaken van een natuurlijke ordening, van een menselijke
gemeenschap en van een geestelijke wereld.
Als begeleider kom je in een organisatie waarin al allerlei dingen gewoon
zijn geworden, zoals een spreuk voor de maaltijd. Er zijn gewoonten. En
soms kom je mensen tegen die vinden dat bepaalde dingen moeten: zo
hoort het en zo hoor jij ook te doen. Dat vraagt van iedereen flexibiliteit.

Het gaat niet om een leer of een geloof, maar om de intentie, te willen
leren van elkaar en tegelijk de dingen ook samen te onderzoeken.
De ontwikkeling van een Antroposofisch
Begeleidingshuis
Gebleken is dat er in zorgorganisaties behoefte
bestaat aan een samenhangend methodisch kader
vanuit antroposofische inspiratie. Daarom is er een
proces op gang gebracht om bestaande kennis en praktijk te integreren
om zodoende een gebouw van het antroposofisch behandelhuis te
beschrijven en te onderbouwen.
Er wordt gestreefd naar:
•
Een beschrijving in aansprekende taal van een antroposofisch
begeleidingshuis op basis van de behoeften van cliënten.
•
Verdieping van de leidende inzichten vanuit antroposofie in de
zorg voor begeleiders.
•
Overzicht van de vele aspecten van begeleiding die in samenhang
worden gebracht.
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“Antroposofische begeleiding
is een benadering, een
manier van kijken naar
mensen. Niet alleen naar de
mens met een beperking,
maar ook naar jouzelf en naar
familie en collega’s. Ieder
mens doet ertoe en heeft iets
te brengen op deze wereld.
En ieder mens kan ook iets
leren in de ontmoeting met
anderen en in contact met de
natuur en met de omgeving.
Jij hebt iets te brengen en jij
kan nog verder leren in de
ontmoeting met anderen en
met de omgeving. Hoe je dat
kan doen, leggen we in dit
boekje uit, zodat je wegwijs
wordt gemaakt in de manier van kijken vanuit antroposofische
gezichtspunten. Het leren en jezelf ontwikkelen zien we als een

reis die jij maakt.”
Zo begint de Camino, het boek dat een samenhangend kader
beschrijft/gaat beschrijven voor begeleiders dat hen ondersteuning biedt
bij hun werk. Door de ordening van het bestaande ontstaat er ook iets
nieuws met toegevoegde waarde passend in de huidige tijd. Dit kader is in
hedendaagse taal verwoord en geïnspireerd op de uitgangspunten van de
antroposofische zorg. Voor gedragsdeskundigen, managers en
teamleiders biedt dit kader ook betekenis en houvast. Zij kunnen hierdoor
begeleiders ondersteunen in het dagelijkse werk vanuit een gedeelde taal
en denkwijze. Dit kader is gericht op het realiseren en versterken van
kwaliteit van antroposofische zorg voor een cliënt.
De Camino is nog niet af. Het heeft verdere ontwikkeling nodig. Het is
een eerste aanzet in de totstandkoming van een nieuw praktijkboek
‘Jouw reis als antroposofisch begeleider’. Het document bevat zeker een
aantal elementen die al direct bruikbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Het
geeft ons gezamenlijke uitgangspunten waarbij we onze eigen
zorgpraktijk nader kunnen onderzoeken. Tegelijkertijd kun je constateren
dat er nog een verdere concretisering en vertaling nodig is om tot een
goed stuk gereedschap te worden in de rugzak van de begeleider, de
gedragskundige en de leidinggevende.
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Damiët Dalhuisen is
Orthopedagoog bij
Verdandi en
Overkempe. De
naam
orthopedagoog en
gedragskundige
wordt nogal eens
door elkaar
gebruikt. Voor de
duidelijkheid: Een
gedragskundige is een psycholoog of
orthopedagoog die zich gespecialiseerd
heeft in gedrag van mensen. De term
‘gedragskundige’ is dus een
overkoepelende term. Damiët kunnen we
dus zowel een orthopedagoog als
gedragskundige noemen. Damiët: “We gaan
op zoek naar de talenten van de mens voor
ons en proberen te achterhalen welke
randvoorwaarden belangrijk zijn bij de
ontwikkeling van deze persoon.” Ooit
begon Damiët als verpleegkundige. “Ik
kreeg tijdens de opleiding les van een
orthopedagoog over ‘gesprekstechnieken’.
Dat vond ik enorm boeiend. Ik besloot
daarom ook de universitaire opleiding tot
orthopedagoog te doen.” “Tijdens mijn
opleiding en daarna heb ik ook op de groep

gewerkt als begeleider. Verder heb ik in de
thuiszorg gewerkt en in de
kinderrevalidatie. Die praktijkkennis komt
nog dagelijks van pas. Het is niet alleen
belangrijk om aansluiting te vinden bij de
cliënt, maar ook bij de begeleiders. Dan
helpt het enorm als je weet hoe hun
dagelijks werk eruit ziet.”
Wat doet een orthopedagoog nu eigenlijk?
“Als orthopedagoog kijk je mee in het
dagelijkse leven van de bewoners. We
observeren, onderzoeken en proberen
inzicht te krijgen in gedrag. Daarbij kijken
we vanuit het antroposofisch mensbeeld,
holistisch. Er is vaak veel meer
ontwikkeling mogelijk dan we denken. Als
orthopedagoog reik ik tools aan of schakel
externe expertise in. Samen met collega’s
verdiep ik me ook in bepaalde thema’s als
seksualiteit en de ouder wordende
bewoner. Zo breid je je kennis steeds uit
en kunnen we goede zorg bieden aan onze
bewoners.” “Mijn werk is erg divers. Ik
werk met 18 jarigen, maar ook met bijna
80-jarige mensen. Van ernstig meervoudig
beperkt tot iemand die zelfstandig woont
met begeleiding. Ik heb contact met
begeleiders, ouders, met therapeuten, met

iedereen in de omgeving van de cliënt
eigenlijk. Je probeert dan met het systeem
rondom de cliënt de juiste
randvoorwaarden te creëren zodat de
bewoner tot ontwikkeling kan komen. Elke
situatie is weer een nieuwe uitdaging. Ik
ben een korte tijd heel intensief betrokken
en dan stap ik weer uit. Dat past wel bij
mij, ik houd van snel schakelen.” “Ik heb
niet bewust voor een antroposofische
organisatie gekozen”, vertelt Damiët. “Het
kwam op mijn pad. Ik ervaar hoe mooi en
krachtig het gemeenschapsleven is.
Bewoners hebben een betekenisvolle
dagindeling. En iedereen kent of groet
elkaar. Er wordt niet meteen naar
medicatie gegrepen, maar eerst gekeken
hoe we de bewoner op een andere manier
kunnen ondersteunen in zijn behoefte,
zoals door therapie, te kijken naar de
context of het dagprogramma én natuurlijk
naar onszelf.” “Ik word meestal
ingeschakeld als er wat hobbels zijn in het
leven van de bewoner. Daarom vind ik het
ook heel mooi om de bewoners in hun
gewone leven te ontmoeten. Het beste is
natuurlijk als je problemen voor kunt zijn.
Dat je de bewoner al goed in beeld hebt en
weet wat iemand aan kan.”
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4.2. Antroposofische identiteit
In het meerjarenbeleidsplan is natuurlijk apart
aandacht voor de antroposofische identiteit van
DeSeizoenen. In 2021 zijn onderstaande
voornemens geformuleerd.
Opzetten intern netwerk voor onderhouden en
voeden antroposofische identiteit. Om te
voorkomen dat kennis over en verbinding met
antroposofie verdwijnt is het van belang om
medewerkers met elkaar in contact te
brengen en met elkaar in gesprek te laten
gaan. Communicatie hierover en de
organisatie hiervan ligt bij de ‘fakkeldrager
antroposofie’. In het 2de kwartaal van 2022
zullen de 1ste gesprekken georganiseerd
worden.
Gerichte antroposofische opleidingen (nieuwe
medewerkers, verdiepende thema’s) Op
verschillende locaties liggen al plannen klaar
en worden ook al basistrainingen antroposofie
gegeven. Om te komen tot een DS-brede
introductie scholing moeten de krachten en
ideeën van de cultuur coördinatoren worden
gebundeld en de ideeën over scholing worden

opgehaald. Het idee is om te komen tot een
introductie scholing die iedere nieuwe
medewerker binnen 3 maanden kan volgen, al
dan niet op eigen locatie. Iedere scholingsdag
heeft de zelfde onderwerpen en dezelfde
hand-out maar kan door verschillende
personen worden gegeven. Het heeft de
voorkeur dat medewerkers met gedegen
kennis over een onderwerp dat aan bod moet
komen (3 en 4 ledig mensbeeld,
antroposofische medicatie, biologische
voeding, helende omgeving) zich verbinden
aan een onderwerp en dat op verschillende
locaties komen vertellen.
De 1ste gesprekken met cultuur coördinatoren
zijn geweest en in het 2de kwartaal van 2022
zal een bijeenkomst worden georganiseerd
waarbij de coördinatoren, de adviseur leren en
ontwikkelen, een team coördinator en de
fakkeldrager antroposofie samen een 1ste
opzet voor een algemene scholing zullen
vastleggen.

Uniformiteit in en meer extern uitdragen en
intern voorleven van de antroposofische
identiteit; Middels een memo, verzonden aan
het MT, is een voorstel gedaan om de
medewerkers van de ondersteunende
diensten deel te laten nemen aan de
organisatie en uitvoering van de jaarfeesten
op de locaties. Dit voorstel is akkoord
bevonden en zal met de managers
ondersteunende diensten worden gedeeld. De
bijdrage van collega’s ondersteunende
diensten zal voor meer verbinding zorgen (het
vieren van jaarfeesten is tot nu toe exclusief
voorbehouden aan de zorg) en de bewoners
kunnen nog beter ondersteund worden bij de
vieringen.
Samenwerking met andere antroposofische
zorgorganisaties. Er zijn contacten met andere
antroposofische organisaties over
samenwerking op verschillende terreinen (o.a.
vergroten bekendheid antroposofie en
antroposofische gehandicaptenzorg).
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Willianne Schipper is 29 jaar en werkt sinds
2018 bij locatie Overkempe in Olst. Ze maakte
het afgelopen jaar een uitstapje naar het werk
als Buurtsportcoach, maar ze miste het contact
met de mensen en besloot weer terug te komen
bij Overkempe. Ze werkt bij het Atelier
Meander.
Willianne vertelt: “Ik heb een opleiding Sporten Bewegingseducatie gedaan. In eerste
instantie heb ik dus niet voor de zorg gekozen.
Maar in mijn opleiding had ik wel al een voorkeur voor de richting
gehandicaptensport. En ik heb ook een tijd bij een reisorganisatie
gewerkt voor mensen met een beperking. Ik ging mee met de
zorgreizen. Uiteindelijk vond ik dat leven wel erg onregelmatig,
steeds een week weg en een week weer thuis, dus besloot in de
buurt iets te zoeken en zo kwam ik terecht bij Overkempe.”

“Sinds mijn terugkomst op Overkempe werk ik in het Atelier
Meander. Ik heb daar van de bewoners veel geleerd over dit
creatieve werk als keramieken, tekenen en schilderen. Ik ben graag
met mijn handen bezig en vind het geweldig als ik mensen zo in hun
kracht kan zetten. Je ziet een product ontstaan en dat geeft
voldoening. Bewoners kunnen meer dan ze vaak zelf denken. En
achteraf zijn ze dan erg trots op wat ze gemaakt hebben.”
Wat heb je nodig om dit werk te kunnen doen, welke eigenschappen?
“Een groot hart, kunnen meebewegen met de bewoners,
inlevingsvermogen”, noemt Willianne op. “Maar je hoeft niet alleen
wat ‘mee te brengen’, je krijgt er ook veel voor terug. Het is hier
heel mooi op welke plek je ook staat. Je voelt ook dat je nodig bent
voor de gemeenschap. Ik was voorheen niet bekend met de
antroposofie, maar het heeft me gepakt. Er heerst een hele fijne
sfeer in een mooi ritme met dagopening, jaarfeesten; momenten van
bezinning. We proberen zoveel mogelijk de talenten van mensen te
benadrukken en dan zie je mooie dingen ontstaan.”
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Marlies Vries is managementassistente op
locatie Elivagar in Roggel. Ze is al sinds de
oprichting van Elivagar, in 2003, aan de locatie
verbonden. Marlies: “Ik heb eerst 25 jaar
gewerkt in de reguliere zorg. Maar na 25 jaar
vond ik het tijd voor iets nieuws. In Roggel
werd Elivagar opgestart, dat was dicht bij
huis en ik voelde me wel aangetrokken tot de
antroposofie ook al wist ik niet zo goed wat ik
me erbij moest voorstellen. Ik heb dus de start
van de locatie meegemaakt en in het begin was
dat echt pionieren. De bewoners kwamen uit
alle delen van het land, oud en jong, hoog en laag niveau en vormden
een kleurrijk gezelschap.” “Ik vind het heel mooi hoe we in symbiose
samenleven. Ik blijf het bijzonder vinden, en dat vond ik in het begin
zo treffend, dat iedereen naar elkaar omkijkt en elkaar helpt. Een
bewoner brengt een andere bewoner naar de taxi en helpt bij
instappen bijvoorbeeld. Ook in de woonhuizen werd juist een mix

gemaakt van verschillende niveaus. Dat was ik in de reguliere zorg
niet gewend. Op deze manier vindt er op een natuurlijke wijze
gerichtheid op elkaar en zorgen voor elkaar plaats en ontstaan er
wederzijdse hechte banden tussen bewoners. Een mooi
voorbeeld van gemeenschapszin.” “Het uitgangspunt is
gelijkwaardigheid. Verbinding en zelfverwezenlijking staan centraal.
Het is dan belangrijk om intens te kijken en te luisteren naar een
cliënt. En de ontwikkelrichting vanuit de cliënt zelf te laten komen.
Te willen zien wat het innerlijke is dat deze mens beweegt.” “Ook nu
ik managementassistente ben, maak ik echt deel uit van de
gemeenschap. Ik vond die stap van zorg naar ondersteuning in het
begin best lastig. Maar ik merk dat ik nog steeds heel verweven ben
met de zorg. Ik bied een luisterend oor voor bewoners en
medewerkers en heb contact met ouders. Ik ben betrokken bij
verschillende projecten. Dat ik zelf ook in de directe zorg hebt
gewerkt komt dan heel goed van pas.” “Ik voel me echt heel sterk
verbonden met Elivagar. Het is een fijne woon- en werkplek en een
echt thuis voor de bewoners. En ik maak er graag deel van uit.”
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4.3. Medewerkers in hun kracht zetten
Gemotiveerde, bekwame medewerkers die
met passie bij DeSeizoenen werken zijn een
belangrijke voorwaarde om goede zorg te
verlenen. Medewerkers in hun kracht zetten
gaat over het inspireren, faciliteren en gericht
opleiden van de medewerkers. Het bieden van
ruime, heldere kaders. Het bieden van een
veilige werkomgeving, rust in de roosters, een
fijne werkplek.
Het gaat ook over medewerkers die weten wat
er van hun verwacht wordt,
verantwoordelijkheid nemen en vanuit kennis,
vaardigheden en tegenwoordigheid van geest
handelen. Krachtige, zelfstandige teams; goed
op elkaar ingespeelde teams, onderling
verdeelde taken en rollen die weten wat er
verwacht wordt. Zonder een nieuwe term te
gebruiken voor een nieuwe aanpak, willen we
onze teams sterker maken door verschillende
aanpakken. Een van de tools die hierbij kan
helpen is het TeamOntwikkelPlan. Met deze
tool krijg je zicht op waar je als team staat,
hoe je kunt groeien en wat je daarbij kan
gebruiken.
Met dienend leiderschap wordt aangesloten
op de ontwikkeling van teams en
medewerkers; coachend waar gewenst,
(bij)sturend waar nodig. Leren en ontwikkelen
is hierbij het vertrekpunt. Mede daarom heeft

DeSeizoenen flink geïnvesteerd in Leren &
Ontwikkelen. We hebben 2 nieuwe
medewerkers aangetrokken die ons gaan
helpen bij het optuigen van een goed en stevig
opleidingsgebouw. We gaan tevens zoveel als
mogelijk centraal organiseren & faciliteren.
Ook zullen we een systeem hierbij inzetten dat
ons helpt een goed beeld van opleidingen en
registratie te geven. Dit alles moet leiden tot
het juiste leeraanbod en goed ontwikkelde
medewerkers om in de zorgvraag te voorzien
op de best mogelijke wijze.
In de huidige arbeidsmarkt is het vinden,
binden en boeien van medewerkers van groot
belang. Hierbij zetten we onze
antroposofische identiteit in, geven nieuwe
medewerkers een warm welkom, zetten
stagiaires in en door de hierboven genoemde
richting weten we medewerkers te inspireren
en aan ons te binden. Daarnaast is het zaak
om vanuit een strategisch personeelsplanning
in te spelen op toekomstige ontwikkelingen
(zoals doelgroepenbeleid) om zodoende
vroegtijdig in te kunnen spelen op de
gewenste ontwikkeling en mobiliteit van
medewerkers.
Concrete acties:
Een warm welkom voor medewerkers
(introductieprogramma, inzet buddy’s). Er

een begin is gemaakt met een
introductiemap t.b.v. Warm Welkom
nieuwe medewerkers.
Ontwikkeling krachtige teams door:
nieuwe opzet Team ontwikkeling plan,
implementatie rollen per team, gerichte
team coaching. Hier wordt sinds eind 2021
mee gewerkt. Daarnaast is er een
projectmanager aangesteld voor
capaciteitsmanagement en roostering
Opleiden; Beleid, ontwikkeling
opleidingen, vastlegging, centrale
aansturing: hier zijn 2 nieuwe
medewerkers voor aangetrokken én er is
beleid gemaakt voor de inzet van
teamcoaches.
Doelgerichte arbeidsmarktcommunicatie
(recruitment ondersteuning).
Corona invloeden spelen bij het realiseren van
dit onderwerp een grote rol. Mede vanwege
corona-beperkingen is er in 2021 relatief
weinig toegekomen aan het ontwikkelen van
de teams: scholingsbijeenkomsten zijn vaker
niet dan wel doorgegaan, teamdagen zijn niet
of online doorgegaan, er was veel uitval van
medewerkers door ziekte en er waren
capaciteitsproblemen. Het mag geen excuus
zijn. Toch wordt het realiseren van
ontwikkeldoelen hierdoor wel bemoeilijkt.
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4.4. Gezonde bedrijfsvoering
Vanuit het oogpunt gezonde bedrijfsvoering
staan 3 speerpunten benoemd in het
meerjarenbeleidsplan: Roosterbeleid, sturen
op zorgexploitatie en uitvoering ICT
informatiemanagement.
Rust in de roosters; roosterbeleid,
uniformering, inrichting systemen. Er is een
intern projectleider aangesteld, die in 2022
een herziene visie op roosteren zal
introduceren. Er wordt een vernieuwd
roosterbeleid geïmplementeerd. Tevens wordt
gekeken naar de inrichting van de systemen
die samenhangen met roostering. Dit zal
moeten leiden tot meer stabiele en

voorspelbare roosters, waarbij de intentie is
dat de kwaliteit van zorg verbetert.
Sturen op zorgexploitatie;
managementinformatie, operationele sturing,
datakwaliteit Om de sturing op de
zorgexploitatie te verbeteren is een BI-tool
aangeschaft welke op 1 juli 2022 in gebruik zal
worden genomen. Tevens is de
maandrapportage vernieuwd waardoor deze
meer en meer bruikbare informatie verschaft
aan de managers van de zorglocaties. Door
managers meer grip op de cijfers te bieden is
de verwachting dat de zorgexploitatie stabiel
en positief blijft naar de toekomst waardoor
de continuïteit van zorg geborgd blijft.

Het ICT-informatiemanagement wordt
uitgevoerd volgens jaarplan, waarbij de in het
leven geroepen stuurgroep IM/ICT
superviseert. Er komt steeds meer
bewustwording ten aanzien van
informatieveiligheid. Dit is een echt
gespreksthema waar in 2022 concrete
voorstellen voor gemaakt worden.
De impact van de IM/ICT-projecten op de
bewoners is vaak indirect, maar wel wezenlijk.
Het biedt de organisatie de mogelijkheden om
hun werk makkelijk, simpel en snel uit te
kunnen voeren.
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4.5. Duurzaam wonen en werken
Het thema ‘duurzaam wonen en werken’ dat
in het MJBP is opgenomen bestaat uit vier
onderdelen, welke in 2022 verder worden
uitgewerkt.
Doelgroepenbeleid. De ontwikkeling van de
huidige bewoners, de aanwas van nieuwe
bewoners, maatschappelijke ontwikkelingen,
toenemende complexe zorgvraag vertalen
naar een beleid voor de ontwikkeling van onze
gemeenschappen en DeSeizoenen. Dit wordt
vertaald naar de benodigde huisvesting voor
bewoners en de benodigde competenties voor
onze medewerkers.
Uitvoeren Strategisch Vastgoed Plan. Een fijne
woonomgeving en passende huisvesting is van
groot belang voor onze bewoners. De
komende jaren staan we voor een flinke
veranderopgave. Zowel door functionele
aanpassingen in bestaande huisvesting als
ontwikkelingen van vastgoed op onze locaties.

Om tot een concrete aanpak te komen, is
samen met Vastgoed DeSeizoenen in 2021 een
Strategisch Vastgoed Plan (SVP) opgesteld. Op
basis van dit SVP zijn de locaties zowel
afzonderlijk als in gezamenlijkheid gestart met
het uitwerken van een masterplan, om zo
concrete invulling aan het SVP te geven.
Uitvoeren huurdersonderhoud. Om een
kwaliteitsverbetering tot stand te brengen in
de bestaande huisvesting zal in 2022 worden
gestart met het uitvoeren van
huurdersonderhoud. Dit huurdersonderhoud
heeft voornamelijk betrekking op de
binnenzijde van de gebouwen. Dit betreft
werkzaamheden zoals bijvoorbeeld
schilderwerk en het vervangen van
vloerbedekkingen. Op alle locaties zijn
inmiddels de woongebouwen
geïnventariseerd. Aan de hand van een
uitvoeringsadvies worden keuzes gemaakt
welke werkzaamheden in 2022 worden

uitgevoerd en op welke wijze de uitvoering
plaatsvindt.
Routekaart Green Deal / Duurzaamheid. Met
de ondertekening van de Green Deal heeft de
zorgsector een duidelijk standpunt ingenomen
over de te behalen
duurzaamheidsdoelstellingen. In 2022 zal
DeSeizoenen een eigen routekaart opstellen.
Hierop worden de
duurzaamheidsdoelstellingen in kaart
gebracht en een koers uitgezet om deze te
behalen. Naast aandacht voor verduurzaming
van het vastgoed en vermindering van de CO2uitstoot zal het duurzaamheidsvraagstuk in
bredere zin worden uitgewerkt. Thema’s als
een gezonde leefomgeving, voeding,
bewustwording en circulariteit zullen hier
integraal onderdeel vanuit gaan maken.
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5. De toegevoegde waarde van de professional aan de kwaliteit van zorg
5.1. Algemeen
We zien binnen DeSeizoenen een wens en noodzaak om bewoners en medewerkers te begeleiden in hun ontwikkeling. De zorg van vandaag en morgen
vraagt hierom, dat maken we op uit vakliteratuur en zorgtrends. De druk in de zorg is de afgelopen jaren niet minder geworden, tegelijkertijd zien we dat de
arbeidsmarkt in de zorg flink grilliger is geworden en het niet vanzelfsprekend is de juiste mensen op het juiste moment aan te trekken. Vanuit deze spagaat
goede zorg leveren, vraagt veel van onze mensen en vraagt om goed gefaciliteerd te worden op inhoud van de zorg en alles daaromheen. Hier hebben we
met name op ingezet de afgelopen periode. Hierna zijn enkele voorbeelden van thema’s genoemd die aandacht gekregen hebben ten behoeve van
uiteindelijk goede zorg door ontwikkeling van bewoners en medewerkers. De ontwikkeling bij medewerkers leidt immers tot betere begeleiding waardoor
ook de bewoners zich verder kunnen ontwikkelen.

5.2. Van teamreflecties naar teamTOPpers
Samen met medewerkers van Bronlaak en Overkempe hebben we in 2021 kritisch gekeken naar het proces en het format
van de “Teamreflecties”, een proces om als team te ontwikkelen. We zagen onder andere potentie in het optimaliseren van
het proces, het te professionaliseren en beter te laten aansluiten bij wat de teamontwikkeling in de begeleiding op dit
moment en naar de toekomst toe van ons vraagt, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling naar zelforganisatie (eigen team regie).
Tevens hebben we gezien dat een proces van teamontwikkeling ook prima past tussen het Persoonlijk Ontwikkel Plan en het
Locatie Ontwikkelplan. Daarom hebben we het nu het Team Ontwikkel Plan genoemd. We hebben met een aantal collega’s,
die verschillende rollen in de organisatie vervullen, het proces nieuw vorm gegeven en het format aangepast. Afgesproken is
dat ieder team binnen DeSeizoenen een beroep kan doen op iemand van de afdeling Kwaliteit & Veiligheid en Mens &
Organisatie om dit proces binnen het team te begeleiden. Een en ander staat in de kinderschoenen en hopen we dit jaar
verder te borgen in de organisatie. Resultaat zou moeten zijn: sterke wendbare Teams!
Het was goed om dit samen met medewerkers van de locaties zelf te doen. Dat vinden zij ook:
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‘’Ik vind het fijn een bijdrage te hebben kunnen
leveren aan de vorming van de teamtoppers. Dit
omdat ik het belangrijk vind dat een individu of
team zich kan ontwikkelen gericht op hun eigen
wensen. De diverse werkvormen die gekozen zijn
geven de teams meer ruimte om hier op in te
spelen en om eigen keuzes te maken. Zo spelen
we als organisatie meer in op de behoefte van
onze medewerkers!’’ (Jackelien Vink)

“In het begin vroeg ik me af waarom ik hierbij
betrokken werd. Ik was immers al bezig met het
ondersteunen van teams bij de teamreflecties en mijn
leidinggevende kon niet goed benoemen wat mijn
aanwezigheid bij deze werkgroep ging inhouden. Al
gauw werd duidelijk dat we gingen kijken op welke
manier we een nieuwe invulling konden geven aan "het
kwaliteitskader en alles wat daarbij komt kijken".
Beetje sceptisch besloot ik mijn enthousiasme de
overhand te geven.
Ik vind het altijd fijn als de mensen waarmee ik
samenwerk ook enthousiast zijn en met ideeën komen.
Ik vond het leerzaam om anders te denken en te
communiceren met "vreemde" collega's . Prettige en
fijne communicatie en iedereen hetzelfde doel voor
ogen.
Ik hoop dat de nieuwe teamtoppers breed gedragen en
uitgevoerd gaan worden en dat teams zich bewust zijn/
gaan worden van wat ze doen. Teamtoppers moet als
een aanvulling ervaren worden en niet als een last. Dat
Bronlaak nog maar jaren van de Teamtoppers gebruik
mag maken en dat het team nog beteren toppers gaan
worden” 😊 (Kim van Wees)
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5.3. Medewerkerstevredenheidsonderzoek
In 2021 hebben we weer een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden (hierna: MTO).
Iedere medewerker van DeSeizoenen heeft de gelegenheid gehad te reflecteren op
verschillende thema’s die spelen in de organisatie, van persoonlijke ontwikkeling tot hoe we
georganiseerd zijn. Op verschillende niveaus binnen de organisatie hebben we de resultaten
besproken en een plan gemaakt (per team, per locatie) hoe we zaken kunnen verbeteren en
verandering kunnen stimuleren.
We zijn blij met de uitslagen van dit onderzoek, niet in de laatste
plaats omdat we zo goed scoren dat we behoren tot de
verzameling “world class workspace”
De deelname aan dit onderzoek was enorm goed en boven
gemiddeld in vergelijking met soortgelijke organisaties. We zijn
dankbaar voor de deelname en de resultaten, deze helpen de
organisatie bij verdere groei.
Medewerkers blijken trots te zijn op de passende zorg die ze
leveren en hebben veel werkplezier met elkaar. Er is een hoge mate van collegialiteit en
saamhorigheid binnen de teams. DeSeizoenen heeft een aansprekende missie en visie waar de
medewerkers achter staan en die voelbaar is.
Ook zijn er kansen om aan te werken zoals de hoge werkdrukbeleving en de communicatie binnen de teams en binnen DeSeizoenen.

Trots op
Werkplezier
Samenwerking binnen het team
Passende zorg

Nog werken aan
Communicatie binnen het team
Feed back geven en ontvangen
Werkdruk

:
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Hier is het niet bij gebleven. We hebben ook de mogelijkheid aangegrepen een deelonderzoek in te zetten als het gaat om de beleving van medewerkers bij
de “In- en uitstroom”. We willen graag weten waarom mensen bij DeSeizoenen komen werken en we zijn natuurlijk ook benieuwd waarom mensen soms
weer vertrekken. Met deze informatie kunnen we verdere stappen ondernemen om de organisatie nog aantrekkelijker te maken.
Daarnaast zullen we ook in 2022 een volledig MTO houden om te monitoren welke progressie zichtbaar is en waar extra aandacht aan gegeven dient te
worden.

5.4. Toegevoegde waarde van het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Iedere locatie heeft een eigen rapport gekregen. Hieronder een
voorbeeld hoe de locatie Elivagar de uitkomsten heeft omgezet in
acties.

Alle medewerkers van zowel Wonen als Werken zijn uitgenodigd op
een externe locatie om met elkaar en met het MT de status van
“onze” locatie te bespreken.

“Voor Elivagar waren de pijnpunten die voortkwamen uit het MTO
over de tevredenheid van onze medewerkers geen doemscenario,
maar een aanleiding om direct met elkaar in gesprek te gaan.

Thema’s zoals: visie, inbedding antroposofie, communicatie, het
spreken van dezelfde taal, openheid, veiligheid, vertrouwen,
waardering en respect, rol van het MT en onderlinge verwachtingen
waren gespreksonderwerpen.
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Het ging hierbij om zowel lange termijn aandachtsgebieden, als
punten die direct de aandacht verdiende, te bespreken.
Nadat deze onderwerpen waren geïnventariseerd hebben we een
3tal verbeterpunten met elkaar in subgroepen onder de loep
genomen en wenselijkheden en mogelijkheden besproken.
Vervolgens zijn deze bevindingen plenair teruggekomen in de
vergadering en is hieruit weer een prioritering uit naar voren
gekomen. De opvolging hiervan voor een 2e bijeenkomst staat al
genoteerd.
Al heel snel was duidelijk dat er niet alleen een hele grote behoefte
onder de medewerkers bestaat om met mekaar in gesprek te gaan,
maar ook dat men graag inzichten hoort en ervaart welke ervaringen
er op de diverse woon- en werkafdelingen leven.

Betrokkenheid naar elkaar en met een goed gevoel een aandeel in
de gemeenschap van Elivagar te leveren bleek bij eenieder hoog in
het vaandel te staan.
En wellicht is het de gedrevenheid en betrokkenheid die bij iedereen
leeft, de kracht om de verbinding en het gevoel van wij-samen
opnieuw te versterken.
Tevreden medewerkers, maakt tevreden cliënten en ouders en dat is
waar we ons krachten opnieuw in willen bundelen binnen de kleine
gemeenschap van Elivagar! “
Marlies Vries, managementassistente van Elivagar.

5.5. Meer aandacht voor leren en opleiden
Onder andere vanuit het MTO, maar ook aangemoedigd door de OR en het MT hebben we afgelopen jaar Opleidingen & ontwikkeling hoog geprioriteerd.
Dit gezamenlijk commitment heeft geleid tot een investering van uren op Opleiding & Ontwikkeling, twee nieuwe medewerkers die ons gaan helpen bij het
opzetten van een solide basis voor leren en ontwikkelen van medewerkers.
We gaan voor een integrale aanpak, zoals samengevat in onderstaand plaatje.
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Visie, beleid en uitvoering zullen goed beschreven worden (kwaliteit, faciliteren en inrichting)
en de organisatie en planning komen grotendeels op centraal niveau te liggen (inrichting),
waardoor de kwaliteit en efficiëntie kan worden geborgd. Dit zal moeten leiden tot betere
ondersteuning van medewerkers in hun ontwikkeling, ontzorgen van de locaties,
professionalisering en kostenbesparing.
Om dit te faciliteren stellen we ons scholingsaanbod open voor medewerkers via Insite/Profit
van AFAS (Cursus Management Systeem). Hierin vindt dan zowel de aanmelding als de
registratie plaats van betreffende medewerker en scholing.
Op enkele locaties is hiervoor gestart met een pilot.
Vanuit het bovenstaande zijn voor het komend jaar vier speerpunten benoemd:
- Van lokaal naar centraal organiseren
- Naar een werkbare visie op leren en ontwikkelen
- Aanbod op basis van de behoefte in de praktijk
- Antroposofische scholing

5.6. Bij DeSeizoenen werken als zij-instromer: van Ikea naar de gehandicaptenzorg.

Chris Cloo is 57 jaar en
werkt sinds augustus
2021 bij onze locatie
Gennep in Eindhoven in
Huize Pennings. Chris is
nieuw in de
gehandicaptenzorg. Hij
werkte 18 jaar voor Ikea
over de hele wereld. Van Saoudi Arabië, Taiwan, Indonesië naar een

werkplek in Eindhoven. Een bijzondere stap waar we graag wat
meer over horen.
“Ik was Country Communicatie en Interior Design Manager en had
de eindverantwoording over hoe de winkels in de verschillende
landen er uit zagen en hoe er met de klanten intern werd
gecommuniceerd Ik heb 18 jaar met veel plezier voor deze
organisatie gewerkt. Maar mijn vrouw kreeg heimwee naar
Nederland en eigenlijk wilde ik ook wel wat anders.”
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Maar hoe kom je dan uit bij werken in de gehandicaptenzorg? “In
mijn tijd gold nog de dienstplicht. Omdat ik aangaf dat ik
gewetensbezwaren had voor militaire dienst, kreeg ik de keuze voor
gevangenisstraf of 1,5 werken bij een sociale werkplaats. Ik koos
natuurlijk voor het laatste en ik heb daar een fantastische tijd gehad
en veel mensenkennis opgedaan. Maar ik heb daar in mijn werk
verder nooit iets mee gedaan. Hoewel bij het managen van teams de
omgang met mensen ook het belangrijkste is natuurlijk “
“We verhuisden net voor Corona met ons gezin van Jakarta naar
Nederland. Dat was natuurlijk best weer even wennen. Al vrij snel
brak Corona uit. Dat gaf me nog meer de ruimte om te bedenken wat
ik nu eigenlijk wil. Ik draaide bij IKEA weken van 60 uur. Als je
midden in die flow zit, dan doe je dat gewoon. Maar toen ik eruit was
gestapt heb ik me afgevraagd of ik dat nog wel wilde. Ik was ook op
zoek naar meer zingeving.”
“Mijn zoektocht leidde me naar de gezondheidszorg. De HR-manager
van DeSeizoenen, Jorrit Bovendorp, werkte voorheen ook bij IKEA
en via hem werd ik attent gemaakt op DeSeizoenen. Het
sollicitatiegesprek vond ik heel mooi.
Het werd echt benaderd vanuit de mens. Ik had ook bij andere zorgorganisaties gesolliciteerd, maar daar werd vooral voor mij gedacht
en aannames gedaan. Bij DeSeizoenen ging dat heel anders. “Kijk

maar eens of het wat voor je is”, werd er gezegd. “Kijk maar eens of
de bewoners en jij bij elkaar passen” en “ga er met je hart in.” Dat
was de eerste keer dat iemand dat in mijn carrière tegen me zei. Ik
ben met open armen ontvangen en ik mag in januari beginnen met
een BBL traject voor Begeleider in de Gehandicaptenzorg bij Scillz
in Zeist. Ik ga dan 1 dag in de week naar de opleiding. Ik heb
natuurlijk veel levenservaring en doe veel op intuïtie, maar heb nog
wel verdieping nodig. Ik sta nog helemaal aan het begin van mijn
ontdekkingsreis. Ik wil de antroposofische inspiratie ook op een
goede manier kunnen inzetten.”
“Ik ben mezelf nu ook een beetje aan het herontdekken. Ik werkte
altijd in de hoogste versnelling. Stilstaan om na te denken over wat
je nu echt wilt was er niet echt bij. Het is mooi dat dat nu wel kan.
Je wordt ook afgeremd door de bewoners als je te snel gaat. Het
grote verschil is ook dat ik niks bepaal. Je werkritme wordt bepaald
door de bewoner. Je staat in dienst van de bewoners Het werkt voelt
heel goed en het maakt me gevoelsmatig erg rijk. Het maakt me
nieuwsgierig naar meer.”
“Mijn vrouw zegt dat ik een plezieriger mens ben geworden. Ik stond
constant ‘aan’. Er is ook weer meer tijd voor mijn hobby’s als muziek
en schilderen en motorrijden. Ik vind mijn ware ‘ik’ weer wat meer
terug en ben hier dankbaar voor.”
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5.7. Bij DeSeizoenen werken: voor iedereen wat wils, bijvoorbeeld de nachtdienst!
We hebben het vaak over
de invulling van de dagen
van de bewoners. Maar
ook in de nacht is er zorg
voor onze bewoners nodig.
De medewerkers van
de nachtzorg zijn een
beetje ‘onzichtbaar’, maar
ze hebben een enorme
belangrijke taak: een
goede en veilige nachtrust voor onze bewoners!
Maud Werkman en Mirjam Bergmans werken in de nachtdienst op
Bronlaak. Maud en Mirjam zijn beiden geen nachtmensen, maar ze
vinden het heerlijk om in de nacht te werken. Ze nemen ons graag
mee in hun werk. Maud werkt 8 jaar in de nachtzorg op Bronlaak.
“Ik vond de nachtdienst eerst best spannend, maar tegelijkertijd ook
heerlijk. Er is rust in de nacht en je hebt echt 1 op 1 contact met een
bewoner.” Mirjam werkt 14 jaar in de nachtzorg. “Ik ging in de nacht
werken omdat ik kleine kinderen had. Nu zijn de kinderen groter,
maar ben ik ‘verkocht’ aan de sfeer in de nacht. Lekker slapen is
belangrijk. Je kunt zo echt wat betekenen voor de bewoners.”
Maud: “Het werken in de nacht brengt ook een flinke
verantwoordelijkheid met zich mee. We zijn in de nacht
verantwoordelijk voor Bronlaak, Elivagar, Corisberg en Gennep. Op
de locaties buiten Bronlaak is er ook altijd nog een slaapdienst of
wakende nachtdienst aanwezig die wij kunnen inseinen. We hebben
op Bronlaak een centraal punt, de ruimte waar het apparatuur voor
het bekijken van de camera’s en uitluisteren zich bevindt. We zijn in

de nacht met 3 personen. 1 persoon blijft altijd op de centrale plek.
Als er iets aan de hand is, gaan de andere 2 samen op pad of we
seinen de persoon op locatie in.”
“Door de ervaring, en doordat je bewoners kent, kun je beter
herkennen wat normaal of afwijkend is”, vertelt Mirjam. “Maar het
blijft soms spannend. Met name bij epileptische aanvallen. Die
kunnen grillig zijn. Gelukkig hoeven we niet zo vaak een arts of
ambulance in te schakelen, maar je bent dus altijd alert in deze
situaties. Maud: “We zijn met een team van 11 personen die
nachtdienst draaien. De meesten hebben 2 of 3 nachten in de week.
Het is natuurlijk ook best zwaar. Je bioritme lijdt er onder. Dus meer
nachten per week is ook niet fijn. Je moet ook scherp zijn in de
nachten dat je er wel bent.”
Er hangen zeker niet overal camera’s en uitluisterapparaten. De
privacy van mensen is ook belangrijk. Mirjam: “We gaan daar integer
mee om. Sommige bewoners hebben ook een oproepknop of kunnen
zelf bellen of appen. Soms zijn er dan ook bewoners die het wel
gezellig vinden als wij langskomen ’s nachts en daar dan handig
gebruik van maken”, zegt ze met een glimlach.
“Collega’s die overdag werken hebben vaak geen idee van wat er in
de nacht allemaal gebeurt. Elk woonhuis draagt na de avonddienst
de bijzonderheden aan ons over, zodat we weten waar we extra op
moeten letten. En in de ochtend gaat het precies andersom. We
hebben dus wel contact met elkaar, maar de nachtdienst is toch een
hele ‘andere wereld’. Toen ik nog overdag werkte had ik dat ook
niet zo door, vertelt Maud. “We geven regelmatig presentaties voor
medewerkers en dat helpt wel bij het begrip voor ons werk. Het is
belangrijk dat wij ook gezien worden als onderdeel van het leven
van de bewoner. De nacht is namelijk een belangrijk deel van de 24uurs zorg.”
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6. De invloed van de antroposofische identiteit op de professional en de zorg van de bewoner
In hoofdstuk 1 staat dat we voor dit thema hebben gekozen om uit te werken in dit kwaliteitsrapport. Een stoere opdracht aan onszelf en
helemaal als we woorden moeten geven aan dit onderwerp. We zien de invloed van de antroposofische identiteit namelijk overal in terug.
De antroposofische identiteit is met ons verweven, dat begint bij ons logo (hoofdstuk 2). In het meerjarenbeleidsplan hebben we ruimte en
plannen voor de antroposofische identiteit (hoofdstuk 4). We werken aan de ontwikkeling van een antroposofisch begeleidingshuis om
begeleiders, gedragskundigen en leidinggevenden in begrijpelijke taal van meer handvatten te voorzien. Als je het rapport doorleest, komt de
beleving van de antroposofie terug in de interviews met de orthopedagoog, de begeleiders, vertegenwoordigers van de LCR en de
managementassistente. In de krappe arbeidsmarkt zijn we beperkt om ons alleen maar te richten op medewerkers met antroposofische
achtergrond, maar daarom moet er meer investering in opleiding en training (paragraaf 5.4). In de teamontwikkeling komt het antroposofisch
gedachtengoed meermaals ter sprake.
In ons onderzoek naar cliëntervaring toetsen we of cliënten en cliëntvertegenwoordigers de antroposofische mens- en levensvisie voldoende
tot zijn recht zien komen. De uitkomsten daarvan worden in 2022 verwacht. In de workshop voor de externe audit komen medewerkers zelf
met het thema ‘antroposofische identiteit’, en de auditor heeft daarop meegekeken. Herkenbaar zijn de bevindingen uit de audit:
“Het eerste onderzoeksthema en wat het auditteam betreft meteen
ook het meest in het oog springende ingrediënt voor de kwaliteit die
we hebben mogen ervaren is die van de antroposofische identiteit.
Het vanzelfsprekend aansluiten op de bewoner en elkaar, betrokken
en gepassioneerd, missen hun uitwerking niet. Enerzijds zien we de
gedreven inzet op de ontwikkeling van de cliënt, anderzijds treffen
we cliënten die zichtbaar op hun gemak zijn en gewend zijn om
onbekende mensen tegen te komen op het open terrein.
Aangesproken worden door een van de bewoners toont een
gelijkwaardigheid die direct uitnodigt om in de wereld van die ander
te komen. “De cliënt is de spiegel voor ons werk”: medewerkers

zien zichzelf terug in de ontwikkeling van ‘hun’ cliënten en zijn
zelfkritisch in wat het van hen vraagt om de cliënt verder te helpen.
De antroposofische identiteit vraagt echter ook onderhoud.
Medewerkers zijn ook wel onzeker over wat het van hen vraagt en
of ze het goed doen. Managementwisselingen en uitstel van
trainingen door Corona zijn hier ook op van invloed. Medewerkers
leggen de lat hoog voor zichzelf. De antroposofische identiteit leeft
als een plaatje waar je aan moet voldoen, zonder dat je precies weet
wat er verwacht wordt. En dat leidt tot onzekerheid. Die onzekerheid
is niet nodig wanneer je met elkaar regelmatig aandacht hebt voor
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het gedachtengoed en de bedoeling van verschillende rituelen. Je
zou verwachten dat het antroposofisch mensbeeld al jaren terug een
weg zou hebben gevonden in de beeldvormende bespreking en in het
cliëntdossier. Inmiddels is hier aandacht voor. De antroposofische

identiteit en de realiteit van de verwachtingen die we erbij hebben,
zouden een mooi thema kunnen zijn voor reflectie tussen teams.
Hein Dekker, auditor.“

Hier kunnen we uit afleiden dat er een mooie verwevenheid is in de organisatie van de antroposofische mens- en levensvisie, maar dat dit wel
onderhoud vraagt. Daar zijn we ons terdege van bewust.

Het beeld wat ontstaat bij dit onderwerp is het beeld van een spinnenweb, een vlechtwerk of iets wat meer continuïteit moet laten zien, of…..
gewoon het logo van DeSeizoenen? Het is wel duidelijk dat er echt kwalitatieve invloed van de antroposofische identiteit is op de bewoner en
de professional, maar het blijft noodzakelijk om daar continu aandacht aan te besteden.
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7. De opbrengst van medezeggenschap
Sinds 1 juli 2020 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen van
kracht (WMCZ). DeSeizoenen heeft hier in 2021 veel inspanning op verricht. De
verhoudingen tussen de lokale cliëntenraden, de gemeenschappelijke
cliëntenraad en de directie was niet optimaal. Daar zijn we eerlijk over en
transparant. De samenwerking en het vertrouwen moest hersteld worden en
dat kan ook alleen maar door opnieuw de samenwerking op te zoeken en
elkaar het vertrouwen te gunnen. Daar zijn we in 2021 met voorzichtige
stappen mee gestart. Het gevoel is goed en er ligt een mooie samenwerking
voor ons. Hoe mooi is het dan als we het nummer Lente van ons blad Vier! Uit 2021 openslaan. Daar staat een artikel in van de bewonersraad van Bronlaak,
met als titel:
Hoe beter ik naar de ander luister, hoe beter we
samen onze mening kunnen geven.

Met deze zin begint de Bewonersraad van Bronlaak haar
vergadering. Elke week vergadert de Bewonersraad. Steeds
staat er een ander onderwerp op de agenda. Voorafgaand aan
ons gesprek spraken ze bijvoorbeeld met het Zorgkantoor
over de kwaliteit van zorg en veiligheid naar aanleiding van
het Kwaliteitsrapport. Wat vindt de bewonersraad nog meer
belangrijk? Rob: “Dat er een bushalte voor Bronlaak zou
moeten komen. Nu komt er wel een bus langs, maar die stopt
niet hier. En dat er niet zo hard gereden moet worden op het
terrein.” “Hierover spreken ze dan met locatiemanager Frank
Roefs”, zegt Natasha “En Frank luistert goed naar ons”, zegt
Rik.
“Er worden ook onderwerpen aangedragen door bewoners.
Dan kan via mail of via de post”, vertelt Rik die de brievenbus
voor de bewoners beheert. Rob: “Er is ook elk jaar een grote

vergadering, waar alle bewoners aan kunnen deelnemen. Dan
moeten we goed naar elkaar luisteren.” Natasha: “En zo’n 3
tot 4 keer per jaar is er een infomiddag voor alle bewoners.
Dan wordt er een specifiek onderwerp besproken.”
De Bewonersraad heeft lang niet kunnen vergaderen door
Corona. Marie-José: “We hebben ook wel geprobeerd te
vergaderen via beeldscherm, maar dat werkt voor ons niet
goed. Elkaar zien werkt toch wel beter. Gelukkig kan dat nu
weer.”
Maar de grootste wens van allen is toch wel dat alles weer
een beetje normaal wordt. De Ochtendspreuk, de
Zondagsdienst, de Jaarfeesten! Hun oproep is: Wees creatief
dan kunnen sommige dingen best wel. En zijn er ideeën van
andere bewoners, dan horen ze die graag! Ze besluiten de
vergadering met: “Ik wil werken aan wat we samen
gehoord en besloten hebben.”
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Gehoord worden: wie vindt dat u niet
belangrijk?
De cliëntenraad van
Verdandi bestaat uit 7
leden: 5 ouders en 2
cliënten, Roel en
Timon (zie foto). We
spreken ze met Dick
Offermans en Peter
de Sonnaville, 2 leden
van de cliëntenraad,
maar allereerst ouder
van een bewoner op
Verdandi.
Dick Offermans is vader van een zoon die op Helios in Zutphen
woont “Ik dacht, ik wil wel een bijdrage leveren aan de cliëntenraad.
Want hoe beter het op Verdandi gaat, hoe beter dat ook voor mijn
zoon is. Waarbij ik wel wil aangeven dat je niet in de cliëntenraad zit
om de belangen van je kind te behartigen, maar voor het algemene
belang van Verdandi.” Peter de Sonnaville zegt: “Ook ik werd
gevraagd voor de cliëntenraad. Ik wil als ouder bijdragen aan de
leefgemeenschap van mijn kind. Kijken hoe het mooier en beter kan
en meedenken met problemen. Ik vind het een mooie dankbare
taak.”
“Toen voormalig Zonnehuizen DeSeizoenen werd, kwamen er ook
cliënten in de cliëntenraad. Dat was best even zoeken”, vertelt Dick.
“Want hoe doe je dat met vergaderingen en notulen? Van sommige
informatie raken cliënten in de stress, daar wil je ze voor behoeden.
Nu vergaderen we het eerste uur van de vergadering met de

cliënten, daarna gaan wij verder. Ze krijgen van dat deel ook hun
eigen notulen. De cliënten worden voor het vergaderen begeleid
door een medewerker van Verdandi.”
“Dick is een beetje de financiële man in ons midden en hij heeft een
manier gevonden om op eenvoudige manier de cliënten ook mee te
nemen in de cijfers”, vertelt Peter. “Dat is echt heel leuk. Je snapt
het zelf ook nog beter zo ook!”. Dick: “De cliënten voelen zich zo
gehoord en serieus genomen. Wie vindt dat nu niet belangrijk!”
Wat levert het de cliëntenraad op om te vergaderen met de cliënten?
Dick: “Het gaat over hen! Je komt veel dichter bij hun
belevingswereld. Verdandi is een mooie plek, waar een cliënt niet in
een mal wordt gepropt, maar de mal wordt naar de cliënt gemaakt.
Vanuit dat gezichtspunt kijken wij ook in de cliëntenraad. En Roel
en Timon helpen ons daarbij.”
Tijdens Corona was het vergaderen toch wat lastig. Peter: “Voor
ons lukt dat nog wel online, maar voor de cliënten is dat toch wat
moeilijk. We zijn nu voor het eerst weer bij elkaar geweest, op
veilige afstand, maar dat was weer heel fijn.” Dick: “We kijken er
naar uit om weer dingen te kunnen gaan organiseren. Zo was de
Brussendag, met broers en zussen van cliënten, een succes. En
werden de bijeenkomsten over ‘Netwerken’ en over het
‘Zorgtestament erg gewaardeerd door ouders en
vertegenwoordigers.” Sinds kort neemt de cliëntenraad van
Verdandi ook weer deel in de centrale cliëntenraad (van de 6
locaties samen). Peter: “Wij zijn daar een tijdje uit geweest, omdat
we ons niet meer herkenden in de richting die daar werd gekozen.
We lijken elkaar nu weer beter te kunnen vinden. We hopen dus dat
we constructief kunnen gaan samenwerken.”
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Hoe is de medezeggenschap binnen DeSeizoenen geregeld?
Elke locatie heeft een Lokale Cliëntenraad (LCr) die bestaat uit een bewonersraad en cliëntvertegenwoordiging. De voltallige lokale cliëntenraad bespreekt
zorginhoudelijke onderwerpen met de locatieverantwoordelijke. De bewonersraad vergadert daarnaast nog periodiek met de locatieverantwoordelijke over
zaken die van invloed zijn op de woon- en werkomgeving van de bewoners. In hun werk worden de bewonersraden ondersteund door een coach. Bij de
periodieke overleggen met de vier Zorgkantoren, sluiten ook leden van de LCr-en aan, zowel bewoners als cliëntvertegenwoordigers.
Vanuit elke Lokale Cliëntenraad zijn twee vertegenwoordigers afgevaardigd in de Gemeenschappelijke Cliëntenraad (GCr). De GCr gaat over onderwerpen
die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle bewoners van DeSeizoenen.
Over het meedenken over zaken die de organisatie en de cliënt aangaan zijn in 2021 belangrijke adviezen uitgebracht inzake de jaarrekening 2020, het
doorontwikkelen van de organisatie en herinrichten van de structuur, het aantrekken van een nieuw RvC-lid en de begroting 2022.
Over het meebeslissen – over belangrijke zaken in het dagelijks leven van de cliënt heeft de GCR meebeslist over het opstellen van huisregels en het
beoordelen en evalueren van kwaliteit.
Een belangrijk wapenfeit uit 2021 is de uitspraak van de Hoge Raad inzake een langslepend conflict over het vermeende wanbeleid van DeSeizoenen tussen
de (toenmalige) Centrale Cliëntenraad van DeSeizoenen (CCR) en DeSeizoenen. De Hoge Raad heeft bevestigd dat de periode van wanbeleid slechts heeft
geduurd van 10.01.2012 tot 25.02.2014 en dat DeSeizoenen nadien stappen heeft gemaakt op het gebied van governance en onafhankelijkheid. Deze
uitspraak gaf rust en de mogelijkheid tot het maken van een nieuwe start.
Deze nieuwe start is benut om tot nieuwe medezeggenschapsregelingen te komen met de GCr en de LCr-en conform de WMCZ 2018. Eind november 2021
konden deze nieuwe regelingen ondertekend worden. Een belangrijk uitgangspunt opgenomen in de regelingen is:

de medezeggenschapsregeling REGELT de medezeggenschap,
maar medezeggenschap wordt tot stand gebracht door het te DOEN.
Met de nieuwe regels in de achterzak gaan we in 2022 een jaar tegemoet om gezamenlijk te werken aan de mooie pijlers van het meerjarenbeleid.
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8. Cliëntervaringen
8.1 Algemeen
In 2021 zijn de voorbereidingen gestart voor een cliëntervaringsonderzoek. DeSeizoenen laat één keer in de drie jaren een groot onderzoek naar
cliëntervaringen plaatsvinden. Hoewel we natuurlijk dagelijks goed kijken naar onze bewoners en echt wel een beeld hebben van hoe zij in ‘hun vel’ zitten,
is het toch zinvol om eens in een periode de ‘thermometer erin te steken’. DeSeizoenen doet dat met de methode Quality Qube1.
Het onderzoek werd uitgevoerd met de methode ‘Quality Qube’. Deze methode steunt op drie uitgangspunten.
1. ‘Zorg’ en ondersteuning worden opgevat als interactionele processen waaraan cliënten, cliëntvertegenwoordigers en begeleiders van de
dienstverlenende organisatie samen deel hebben.
2. ‘Kwaliteit’ is multidimensionaal. Er wordt in de eerste plaats gekeken naar de bijdrage die de zorg levert aan de kwaliteit van bestaan van de cliënten. In
de tweede plaats wordt gekeken naar de ervaring van voorwaardenscheppende aspecten van de zorg. In de derde plaats wordt gekeken naar relationele
aspecten. De Quality Qube gebruikt deze drie dimensies bij de ontwikkeling van relevante indicatoren en bij data-analyse (zie: QualityQube.nl).
3. De methode is gericht op verbeteren van de zorgkwaliteit binnen de eigen organisatie. Rapportage vindt plaats op drie niveaus. (1) De antwoorden van
individuele cliënten zijn direct beschikbaar voor hun begeleiding en ondersteuningsplan. (2) Daarnaast worden Kwaliteit-Verbeter-Kaarten (KVK) opgesteld
waarin de kwaliteitservaringen van elke groep worden samengevat op het niveau van locaties/teams. Deze zijn bij uitstek geschikt voor teamreflectie en
opstellen van lokale verbeterplannen. (3) Organisatie breed wordt een management gericht overzichtsrapport opgesteld met beschouwingen en conclusies.
De volgende onderzoeksvraag staat centraal.
Hoe ervaren cliënten en cliëntvertegenwoordigers de kwaliteit van zorg en ondersteuning bij onze locaties in de functie Wonen respectievelijk in de
Werkgebieden?
Welke conclusies kunnen aan de uitkomsten van vraag 1 worden verbonden met betrekking tot kwaliteitsverbetering?
De resultaten van het onderzoek worden in het kwaliteitsrapport 2022 gepubliceerd.

1

De methode steunt op wetenschappelijke, ‘evidence based’ uitgangspunten. De Quality Qube is door de Commissie van Deskundigen van VGN onvoorwaardelijk toegelaten tot de waaier

2017-2022 als Categorie I instrument.
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8.2 Klachten en ongenoegens
De vorige paragraaf ging over het onderzoeken van de tevredenheid van onze bewoners en hun wettelijk vertegenwoordigers. Deze paragraaf gaat over
bewoners en/of hun wettelijk vertegenwoordigers die niet tevreden zijn.
Hiervoor heeft DeSeizoenen de mogelijkheid om gebruik te maken van een cliëntvertrouwenspersoon. Over het gehele jaar 2021 is er 16 keer een beroep
gedaan op de cliëntvertrouwenspersoon (hierna te noemen vertrouwenspersoon). Hiervan waren 12 ouders/wettelijke vertegenwoordigers en 4 cliënten.
De vragen van wettelijke vertegenwoordigers in 2021 kunnen onderscheiden worden in vier thema’s. Vragen van bewoners en/of wettelijk
vertegenwoordigers hebben vaak te maken met bejegening, communicatie, kennis –kunde- opleiding.
Corona vergt hierbij apart aandacht, want er waren ook vragen door of als gevolg van corona. Ook in 2021 was het zo dat cliënten en verwanten contact
zochten met de Cliëntvertrouwenspersoon omdat zij last hadden van de Corona-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. Ze konden bijvoorbeeld niet op bezoek of hadden het gevoel dat zaken
uitgesteld werden onder de noemer Corona. Het coronabeleid van DeSeizoenen heeft op zich niet tot klachten geleid.
Twee keer werd er een klacht ingediend bij de klachtencommissie van DeSeizoenen. Eén daarvan is opgelost, de andere klacht is helaas bij de
geschillencommissie beland. Deze wordt in 2022 behandeld. Het woordje ‘helaas’ in de vorige zin is bewust gekozen; liever komen we tot elkaar en
bedenken we samen een oplossing, dan dat we een verschil van inzicht bij een commissie in handen moeten geven.
Bij DeSeizoenen is er ook een Cliëntvertrouwenspersoon voor klachten en ongenoegens die speciaal met onvrijwillige zorg te maken hebben. DeSeizoenen
heeft deze vorm van klachten en ongenoegens ondergebracht bij Zorgbelang. De Cliëntvertrouwenspersoon onvrijwillige zorg heeft in 2021 geen klachten of
ongenoegens in behandeling genomen.

9 Veilige vrijheid in plaats van onvrijwillige zorg
DeSeizoenen maakt ieder halfjaar een analyse op de geregistreerde middelen en maatregelen in het kader van de WZD. De analyse wordt besproken in de
beleidscommissie Veilige Vrijheid. De naam van de commissie geeft meteen onze visie weer op de Wet Zorg en Dwang: hoe zorgen we ervoor dat onze
bewoners in veilige vrijheid kunnen leven en hoe kunnen onze medewerkers in veilige vrijheid werken.
De analyse die we maken is te uitgebreid om in zijn geheel hier te delen, want we splitsen de cijfers uit op organisatieniveau en op locatieniveau. We zijn
daarbij aangewezen op onze registratie mogelijkheden in het elektronisch cliëntendossier. De mogelijkheden om hier goede betrouwbare cijfers aan te
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ontlenen zijn nog beperkt, maar hier wordt door de leverancier aan gewerkt. De onderstaande aantallen zijn berekend aan de hand van een meting in
januari 2022.
a.
het aantal unieke cliënten op wie een vorm van onvrijwillige zorg is toegepast;
Op 64 bewoners is minimaal een vorm van onvrijwillige zorg van toepassing. Op het moment van meting waren er 542 bewoners in zorg (=11%)
Locatie
Aantal
bewoners
Bronlaak
17
Corisberg
0
Elivagar
2
Gennep
2
Overkempe
37
Verdandi
6
Totaal
64
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b.

stijgingen of dalingen in de toepassing van onvrijwillige zorg ten opzichte van de voorgaande analyse.

N.B. in bovenstaande tabel ontbreekt de naam van de Corisberg, omdat daar geen onvrijwillige zorg als maatregel staat geregistreerd.
c.
de verhouding van het aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen ten opzichte van het aantal cliënten dat geen onvrijwillige zorg heeft
ontvangen, uitgedrukt in aantallen en percentages;
Op de peildatum biedt DeSeizoenen aan 542 bewoners zorg. Bij 11,8 % is een vorm van onvrijwillige zorg geregistreerd. Bij de overige cliënten is geen
onvrijwillige zorg geregistreerd.
d.
Per vorm van onvrijwillige zorg: de verhouding van het aantal cliënten dat die vorm van onvrijwillige zorg heeft ontvangen ten opzichte van het
totaal aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen, uitgedrukt in een percentage.
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Medische handelingen en therapeutische maatregelen
Beperken van de bewegingsvrijheid

1%
65%

Insluiten

10%

Onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag
beïnvloedende middelen of gevaarlijke voorwerpen
Beperken van de vrijheid om het eigen leven in te richten
Toezichthoudende domotica

1%
19%
3%

In de analyse dient DeSeizoenen een duiding op te nemen van het aantal toepassingen van onvrijwillige zorg. Het aantal toepassingen van de onvrijwillige
zorg is op dit moment niet uit te lezen uit de systemen. Het aantal maatregelen is wel te generen. Daarnaast kunnen we inzicht geven in het aantal gemelde
noodmaatregelen als onvoorziene maatregelen onvrijwillige zorg.
De begeleider licht over het toepassen van noodmaatregelen de WZD
functionaris in en maakt melding van deze handeling met behulp van ons
meldsysteem. De bedoeling hiervan is om te komen tot een betere
begeleiding van de bewoner en om preventief het aantal
noodmaatregelen terug te dringen, want niemand wil in nood vrijheid
beperken.
Een noodmaatregel heeft altijd een actie tot gevolg, waarbij we de situatie
evalueren met WZD-functionaris, gedragskundige en (persoonlijk)
begeleider. Het doel daarvan is om met behulp van de analyse een
volgende keer te voorkomen.
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10 Kwaliteit en veiligheid van zorg
10.1

ISO-gecertificeerd!

De Seizoenen is in 2021 gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm NEN 15224 Zorg en Welzijn. In 2021 hebben we
heroverwogen volgens welke kwaliteitseis we gecertificeerd willen worden. We hebben besloten om te wisselen van norm. In
de toekomst gaan we op voor een certificaat volgens de ISO norm. We hebben hiervoor ook gekozen voor een andere
certificerende instelling. In november zijn we dit nieuwe proces gestart met een workshop bij Certificatie in de Zorg. Het was
een bijzonder inspirerende bijeenkomst die, vanwege Corona, ook weer online gehouden werd. Aan de workshop namen 25
personen deel. Vanuit hun functie ((persoonlijk) begeleider, gedragskundige, leidinggevende, lid van de ondernemingsraad) zijn
er 6 onderzoeksthema’s bij de auditor aangedragen:
1. Antroposofische identiteit
2. Ouder wordende bewoner
3. Roostering
4. Teamontwikkeling
5. Afstemming tussen wonen en werken
6. Vindbaarheid van informatie
De audit vond plaats in januari 2022. Inmiddels weten we al dat we het ISO certificaat hebben weten te bemachtigen! DeSeizoenen is dus nu ISO
gecertificeerd. We hebben ook een aantal ontwikkelpunten meegekregen en daar gaan we mee aan de slag. Deze punten zijn:
“In het licht van de visie en het karakter van de organisatie zou een meer ontwikkelde en een meer vanzelfsprekende samenwerkingsrelatie tussen het
management (directie) en de medezeggenschap te verwachten zijn. Taal en tempo rondom de organisatie- ontwikkeling sluit nog onvoldoende aan op de
medezeggenschapsorganen.”
En
“Ouderenbeleid ontbreekt waardoor onvoldoende wordt aangesloten op behoeften van ouder wordende cliënten”
We zijn blij met onze nieuwe certificerende instelling als ‘critical friend’; de audit heeft ons nieuwe inzichten gebracht.
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10.2

Op zoek naar de eigen effectiviteit: audits

DeSeizoenen kent een systeem van interne audits dat bestaat uit een tweetal gestandaardiseerde audits en twee interne audits die gekozen worden op
onderwerp. De gestandaardiseerde audits gaan over medicatieveiligheid (inclusief bevoegd en bekwaam) en voedselveiligheid en hygiëne. Het jaar 2021 is
gedomineerd geweest door Corona. De periodes dat we de locaties niet konden belasten met een audit, hebben hun wisselwerking gehad op het aantal
audits. In 2021 zijn er (toch nog) 18 gestandaardiseerde audits gehouden. 13 x een audit voor medicatieveiligheid, 5 x voedselveiligheid & hygiëne.
Doordat de interne audits binnen de teams gehouden worden, wordt er in de eerste plaats de meetlat in het onderwerp gestoken. Dat zorgt ervoor dat
medewerkers op scherp komen te staan ten aanzien van medicatieveiligheid en voedselveiligheid & hygiëne. Ieder team dat meedoet krijgt een rapport. Er
gaat een afschrift aan de locatiemanager en/of clustermanager (net wie de opdrachtgever is). Samen moeten ze met de verbetermaatregelen aan de slag. In
het rapport wordt er een onderscheid gemaakt tussen verbetermaatregelen voor het team en verbetermaatregelen voor de locatie. Een team heeft immers
niet overal zelf invloed op. De maatregelen op locatieniveau worden gezamenlijk opgepakt.
Bij het reflecteren op het houden van interne audits, hoort ook een reflectie op de inhoud van ‘de auditkoffer’. Zitten er voldoende audits in?
Voor een organisatie als DeSeizoenen met een antroposofische mens- en levensvisie zou het logisch zijn dat we (net als voor medicatieveiligheid en
voedselveiligheid & hygiëne) een minimaal ‘pakket’ formuleren waaraan we kunnen zien dat onze antroposofische mens- en levensvisie tot uiting komt in
de woon- en werkgebieden. Aan de ene kant geeft dat teams een houvast, aan de andere kant kunnen we toetsen of het ons lukt om de antroposofische
mens- en levensvisie terug te zien. Als we aan de ene kant een aantal bouwstenen aanreiken, kunnen we aan de andere kant ook toetsen op het succes
ervan en (op termijn) de positieve waarde aan het leven van de bewoner.
Naast de gestandaardiseerde audits kent DeSeizoenen ook een interne audit met een vrij onderwerp. Dat onderwerp
wordt samen met het MT gekozen. In 2021 hebben we ingezoomd op het onderwerp ‘interne overdracht’. Op
overdrachtsmomenten moet informatie overgedragen worden over de bewoner aan een andere collega en daarin zien
we een risico. Uit de audit is naar voren gekomen dat een goede overdracht afhankelijk is de wijze waarop de
medewerker een overdracht doet. Toch kunnen we de werkwijze van de medewerker positief beïnvloeden als we een
aantal zaken goed organiseren. Dit staat tegenwoordig beschreven in de richtlijn interne overdracht.
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10.3

Het melden van incidenten

Behalve bij medicatiefouten zien we bij DeSeizoenen al jaren een neerwaartse trend in het melden van
incidenten. Het melden van een incident kan ertoe bijdragen dat we de bewoner beter leren kennen in
zijn/haar gedrag. Een incident is het bespreken waard in de teams, waar de begeleiding van de
bewoner plaatsvindt. In 2021 is met die reden een werkgroep aan de slag gegaan met het anders
inrichten van ons proces van incidenten melden en het leren van de meldingen. Met ingang van 2022
zijn we daarmee gestart. De opbrengsten van deze nieuwe manier van melden komen terug in het
kwaliteitsrapport van volgend jaar.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
 De melder blijft in controle van de melding
 Een koppeling tussen het elektronisch cliëntendossier en de meldingen
 Een korte rapportage wordt automatisch teruggeschreven naar het ECD
 Hele team is meteen op de hoogte van feit dat er een melding is gemaakt
 Meer aandacht voor persoonlijke beleving en nazorg in het meldingsformulier
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Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
DeSeizoenen heeft in 2021 2 incidenten gemeld bij de inspectie, deze zijn onderzocht met behulp van de Prisma methode. Daarnaast zijn er 5 andere
incidenten ook onderzocht met behulp van de Prisma-methode, maar deze zijn niet gemeld bij de inspectie.

Informatieveiligheid
In 2021 zijn er in totaal 9 beveiligingsincidenten gemeld. Van deze 9 incidenten zijn er 3 als
datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De doormelding naar de Autoriteit
Persoonsgegevens heeft o.a. te maken met het feit dat de mogelijkheid bestond dat er
(medische) gegevens gelekt zijn. Bij de overige meldingen was dit risico niet aanwezig. Ten
opzichte van 2020 wordt meer gemeld bij de FG. Komen ook meer vragen bij de FG binnen
over privacy. Dit betekent niet dat er meer risico op datalekken is, maar eerder dat de
functionaris gegevensbescherming beter gevonden wordt binnen de organisatie.
Tussen 14 December 2021 en 17 December 2021 is er een Phishing campagne uitgevoerd.
Deze heeft 1000 werknemers als doelwit gehad. De email bevatte een herinnering van een
Microsoft Teams uitnodiging, verstuurd uit naam van de directie. Deze (misleidende)
uitnodiging heeft veel medewerkers misleid en de hele campagne heeft goede
verbetermaatregelen opgeleverd.
De grafiek hiernaast laat de resultaten zien van de verzonden e-mails, geopende e-mails,
verschillende IP adressen die op de link hebben geklikt en de ingevulde inloggegevens.
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Bijlage: Feiten en cijfers
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