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Opmerking vooraf:
In dit kwaliteitsrapport gebruiken we foto’s bij een verhaal. Dat suggereert dat het verhaal gaat over
die persoon. Dat is niet het geval; er is geen enkele gelijkenis tussen de verhalen en de foto’s.
De foto’s komen uit onze beeldbank.

Voorwoord Raad van Bestuur
Dit rapport gaat over hoe onze begeleiding bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de
mensen die bij ons wonen, werken, leren en ondersteuning krijgen. Meer dan 125 teams
hebben zich over deze vraag gebogen en hun eigen handelen ter discussie gesteld tijdens
de zogenoemde teamreflectie. Niet voor het eerst overigens, sinds vorig jaar werken we met
het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. De teamreflectie is daar onderdeel van.
De teams hebben in 2018 meer gereflecteerd op de inhoud van de zorg en minder op de
bedrijfsvoering. Een mooie ontwikkeling.
De bevindingen in het kwaliteitsrapport sluiten op veel punten aan bij de onderwerpen in het
jaarplan 2019 en in het strategisch plan 2018 – 2020. De uitkomsten worden gebruikt om de
koers bij te sturen.
Kwaliteit is mensenwerk. Vóór en dóór mensen.
In dit rapport komt de grote uitdaging van dit moment naar voren: het vinden van voldoende,
deskundig en betaalbaar personeel. Want alleen dan kunnen we de kwaliteit van de zorg
behouden en verder ontwikkelen.
De krapte op de arbeidsmarkt en de inzet van extern personeel zijn zorgpunten en vormen
een risico voor de kwaliteit van de zorg.
Wij zijn ongelooflijk trots op onze medewerkers. Ondanks de personeelskrapte leveren zij
elke dag opnieuw een indrukwekkende prestatie. Hun energie en toewijding om cliënten
steeds meer een eigen stem te geven is inspirerend en motiverend. Dat vinden cliënten ook,
zo blijkt uit de resultaten van onze ervaringsmethodiek ‘Dit vind ik ervan!’.
Een speciaal woord van dank aan de teams voor hun boeiende en relevante reflecties.
Op teamniveau hebben de gesprekken veel verbeterpunten opgeleverd, waar ze zelf mee
aan de slag gaan.
Daarnaast bedanken wij de mensen die hebben gezorgd dat de informatie van meer dan
125 teams verwerkt is tot een toegankelijke en leesbare rapportage.
Raad van Bestuur,
Marian Stet en Marlijn Lenselink1
14 mei 2019
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Tot mei 2019 was Jan Bauer lid van de Raad van Bestuur en medeverantwoordelijk voor de inhoud
van dit rapport
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Het lef om twee keer een eerste indruk te maken
Ook dit jaar is Charissa de Ruijter weer procesbegeleider bij de teamreflecties.
“Ik vind het erg leuk om zo dichtbij een team te zijn. In anderhalf uur vertellen teamleden
over hun worsteling om goede zorg te bieden terwijl de omstandigheden soms verre van
ideaal zijn. Vorig jaar was ik procesbegeleider bij een team en de teamreflectie was niet
gemakkelijk. Hun ongenoegen deed iets met mij, bracht mij in verwarring.
Het was een verrassing dat dit team mij dit jaar weer uitnodigde als procesbegeleider bij hun
teamreflectie. Hoe anders was het deze keer. Dit keer werd ik weer geraakt. Nu door hun
veerkracht om met de omstandigheden om te gaan. Ik heb geleerd van de twee
ontmoetingen met dit team; twee keer een eerste indruk maken kan wél. Zeker als je je
openstelt”.
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Het proces
We hebben de reflecties in 2018 op dezelfde manier georganiseerd als in 2017. Alleen nu
met meer regie bij de Team Taak Verantwoordelijke (TTV) voor kwaliteit. Er is een nieuw
onderdeel aan de reflecties toegevoegd: op teamniveau terugkijken naar de verbeteracties
van 2017. Wat hebben we gehaald? Wat ligt er nog? Dit is bij vrijwel alle reflectiegesprekken
het uitgangspunt geweest.
Maar liefst 111 zorgteams (95%) en 15 ondersteunende teams (88%) hebben gereflecteerd.
Hier zijn we erg trots op. De uitkomsten hebben we verwerkt en gekoppeld aan de thema’s
van het strategisch plan.
Meer dan in 2017 hebben teams dit jaar andere disciplines (zoals gedragsdeskundigen)
betrokken bij de reflecties. Een beperkt aantal teams heeft hun teamreflectie gepresenteerd
aan cliënten/cliëntvertegenwoordigers.
Op 21 februari jl. heeft het managementteam, op basis van de bevindingen uit de reflecties,
organisatie brede trots- en aandachtspunten geformuleerd.
Op 2 april was het kwaliteitsgesprek. Daar hebben medewerkers, managers, Raad van
Bestuur, Raad van Toezicht en medezeggenschapsorganen de trots- en aandachtspunten
besproken. Het is een goede ontwikkeling (naar meer invloed) dat de adviezen van de
deelnemers aan het kwaliteitsgesprek meegewogen konden worden in het koersgesprek op
12 april. In het koersgesprek stelden het managementteam en de Raad van Bestuur, op
basis van de adviezen uit het kwaliteitsgesprek, de verbeteracties vast voor 2019 en 2020.
De Prinsenstichting (collega-instelling uit Purmerend) heeft het kwaliteitsverslag gebruikt als
onderlegger tijdens de externe visitatie aan de Hartekamp Groep op 16 april jl.
De terugkoppeling van de visitatiecommissie is genotuleerd en als verslag voor het rapport
door hen goedgekeurd. Deze is als bijlage toegevoegd.
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Opzet van het rapport
1. Illustratief verhaal
Ieder hoofdstuk begint met een kort illustratief verhaal. Medewerkers hebben deze verhalen
geschreven naar aanleiding van een onderwerp dat besproken is tijdens de teamreflecties.
De titels van de hoofdstukken komen overeen met de thema’s uit het strategisch plan 20182020.
2. Onderwerp van het hoofdstuk
In elk hoofdstuk kijken we terug op de acties (afspraken die we gemaakt hebben) uit het
kwaliteitsrapport 2017. Deze krijgen een waardering;

acties behaald

acties in ontwikkeling

acties niet gehaald

Als we een actie niet hebben gehaald of een actie nog in ontwikkeling is, dan beschrijven we
in een korte toelichting de reden waarom dat zo is.
3. Rapportage 2018
In elk hoofdstuk brengen we verslag uit over o.a. de informatie die we in 2018 hebben
opgehaald uit de teamreflecties.
Het managementteam heeft naar aanleiding van deze informatie organisatie brede trots- of
aandachtspunten geformuleerd.
Die zijn te herkennen aan het symbool voor trots
en
aandacht.

4. Verbeteracties n.a.v. de adviezen uit het kwaliteitsgesprek 2 april jl.
Aan het eind van ieder hoofdstuk beschrijven we de verbeteracties die de Raad van Bestuur
en het managementteam in het koersgesprek van 12 april jl. hebben vastgesteld.
Raad van Bestuur en managementteam hebben de adviezen uit het kwaliteitsgesprek
besproken. De meeste adviezen zijn overgenomen en er wordt beschreven of de
desbetreffende actie in 2019 of 2020 wordt uitgevoerd. In het koersgesprek zijn afspraken
gemaakt welke manager voor de uitvoering van betreffend actiepunt verantwoordelijk is.

Kwaliteitsrapport 2018

14 mei 2019

6/28

Algemene bevindingen over 2018
De reflectiegesprekken van 2018 gaan meer over de inhoud van de zorg en minder
over protocollen en procedures (bijvoorbeeld: zijn de ondersteuningsplannen op
orde). Een mooie ontwikkeling. Het kwaliteitskader is hiermee het vliegwiel voor
een lerende organisatie. Medewerkers vinden de reflectiegesprekken stimulerend
en van toegevoegde waarde.
Het is lastig om voldoende personeel te werven en te behouden. Dit leidt tot extra
werkdruk bij de medewerkers van de zorgteams. Medewerkers zijn oprecht trots
dat het ondanks de omstandigheden lukt om goede zorg te blijven leveren.
In de reflectiegesprekken komt naar voren dat er een spanningsveld is tussen de
werkzaamheden die te maken hebben met de directe zorgverlening enerzijds en
organisatietaken en deskundigheidsbevordering anderzijds. Als er keuzes gemaakt
moeten worden, dan kiezen medewerkers voor de directe zorgverlening.
Krapte op de arbeidsmarkt en daaruit voortkomende werkdruk vormt op wat
langere termijn een risico. Zowel voor de inzetbaarheid van medewerkers (verzuim
en verloop) als voor de kwaliteit van de zorg (deskundigheid, ervaring). Meerdere
teams geven aan dat ‘de rek eruit is’.
Vier teams hebben meegedaan aan ‘Gluren bij de buren’. Een vorm van interne
visitatie. We onderzoeken daarmee of een interne visitatie de kwaliteit van de
reflectie verbetert en het leervermogen van de organisatie (kennis delen) vergroot.
De teams zijn met elkaar in gesprek gegaan over elkaars reflectieverslag.
De evaluatie van de proef wordt binnenkort afgerond.
Versterkend begeleiden is in de reflectiegesprekken nadrukkelijk aan de orde
gekomen. Dit is de onderliggende methodiek waarvan de teams concluderen dat
het goed ‘tussen de oren zit’.
Het onderzoek ‘een goed bestede dag’, is gestart. In april verwachten wij de
uitkomsten.
Uit de reflecties komt naar voren dat wij meer aansluiten bij de wensen van
cliënten. Een voorbeeld daarvan is flexibele dagbesteding. Hier kunnen cliënten
‘rondstruinen' en nieuwe ervaringen opdoen. In 2019 gaan we hier meer handen
en voeten aan geven.

Actiepunt n.a.v. het kwaliteitsgesprek
In 2019 vindt het onderzoek ‘Een goed bestede dag’ plaats. Dit onderzoek heeft als doel
inzicht te krijgen in de kwaliteit van invulling van de dag van onze cliënten, zowel op het
gebied van dagbesteding als vrijetijdsbesteding. Daarnaast worden er aanbevelingen
gedaan om de kwaliteit daarvan verder te verbeteren.
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Meerlaan gluurt bij de buren van de Kerklaan
“Wat een leuke ervaring om te kijken in de ‘keuken’ van een ander team”, zegt Marjolijn
Uitendaal. Marjolijn werkt op de Meerlaan. “De collega’s van de Kerklaan vertellen
enthousiast en bevlogen over de dagelijkse gang van zaken op hun woning. Wat ons vooral
erg geraakt heeft, is de oprechte gedrevenheid om een ernstig zieke cliënt werkelijk alles te
bieden dat nodig is. Bovendien hebben ze daarbij ook oog voor elkaar. Als team moet je
natuurlijk blijven staan. Anders hou je het niet vol om op deze intensieve manier te blijven
zorgen. En wat is het fijn om met collega’s die hetzelfde doormaken te praten over grote
onderwerpen. Zoals hoe wij ‘zorgers’ gewend zijn om eindeloos door te gaan met zorgen.
Maar waar stopt het? Wie zegt dat we alles moeten kunnen? En wie helpt ons met handjes
en geld als we niet meer alles kunnen?
Mooi winstpunt is dat wij opnieuw beseffen hoe goed de cliënten van de Meerlaan het
hebben. Klein team, overzichtelijk, dichtbij winkels, bus in de buurt. En veel één op één
momenten. Dé basis voor groei en ontwikkeling.”
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Professionele samenwerking
Verbeteracties uit kwaliteitsrapport 2017
We beschrijven hoe de samenwerking tussen manager, gedragsdeskundige,
teamcoach en de senior van de locatie (de ‘vierhoek’) verloopt en ieders
verantwoordelijkheid hierin.
De vierhoek functioneert in elk team, ziet toe op methodisch handelen en bepaalt of
schat in welke ondersteuning nodig is.
Er komt een organisatie-breed platform dat de samenwerking tussen dagbesteding
en wonen vormgeeft.

Rapportage 2018
De samenwerking op teamniveau heeft in 2018 een belangrijke ontwikkeling
doorgemaakt. We lezen de resultaten daarvan terug in de reflecties. Veel teams
constateren dat de invoering van de vierhoek goed werkt.
De verantwoordelijkheden van de gedragsdeskundigen en artsen zijn duidelijk
beschreven. Dat leidt tot een betere rolverdeling en samenwerking met de
teams.
De Hartekamp Groep werkt met zelforganiserende teams. De organisatietaken
zijn verdeeld in 7 samenhangende teamtaken waarvoor een teamlid
verantwoordelijk is, de teamtaakverantwoordelijke (TTV). De teams bepalen zelf
hoe zij de taken onderling verdelen.
We zien dat de teams zich goed ontwikkelen. Ondanks de werkdruk die ontstaat
ten gevolge van de situatie op de arbeidsmarkt. Inhuur van personeel betekent
dat de teamtaken verdeeld moeten worden over de nog resterende eigen
medewerkers. Flex-medewerkers en personeel niet in loondienst (PNIL)
verrichten geen teamtaken.
Teams zoeken elkaar meer op om informatie uit te wisselen. Dit komt mede door
de TTV-bijeenkomsten. TTV’ers vinden de bijeenkomsten stimulerend.
In de reflecties komt vaak naar voren dat de communicatie tussen verschillende
disciplines beter kan. Vooral bij de overdracht momenten (wonen/dagbesteding,
dag/nacht, wonen/behandelaars).
In 2018 heeft een speciaal daarvoor opgezet platform gekeken naar de
dagbesteding van cliënten. Afstemming tussen wonen en dagbesteding is
onderdeel van de opdracht. Er is een plan gemaakt dat in 2019 wordt
uitgevoerd.

Verbeteracties n.a.v. het kwaliteitsgesprek
We gaan het vierhoekoverleg verder ontwikkelen. Uit het kwaliteitsgesprek kwam het advies
om in het vierhoekoverleg een vaste agenda te hanteren met daarop in 2019 vast
agendapunt: ‘vrijheidsbevordering’.
In 2019 wordt het vierhoekoverleg geëvalueerd, de vaste agenda en het vaste agendapunt
nemen we mee in de evaluatie.
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Zelf koken levert veel meer op dan een lekkere maaltijd
Praten met én luisteren naar cliënten heeft zeker invloed op de kwaliteit van leven van de
kinderen die bij ons wonen. Fred vertelde bij de bespreking van het ondersteuningsplan dat
hij het eten op de woning niet lekker vond. Hij wilde graag zelf koken. En zelfstandiger
worden. Fred bespreekt met ons wat hij wil eten en welke boodschappen hij daarvoor nodig
heeft. We halen samen de boodschappen en we assisteren op zijn verzoek bij het koken.
Hoewel zelf koken een doel was, is er zoveel meer winst. Veilig deelnemen aan het verkeer
bijvoorbeeld. Hij leert de waarde van geld, want de boodschappen moeten passen binnen
het budget van 5 euro per maaltijd. Fred denkt bewust na over gezond eten en hygiënisch
koken. Maar hij heeft er vooral heel veel plezier in.
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Actief samen met cliënt en netwerk
Verbeteracties kwaliteitsrapport 2017
We werken aan een betere multidisciplinaire samenwerking tussen cliënt,
cliëntvertegenwoordigers, teams, behandelaren.
Toelichting: de nadruk heeft in 2018 vooral bij de introductie van de vierhoek
(gedragsdeskundige – team – teamcoach en leidinggevende) gelegen. Samenwerking met
de cliënt/-vertegenwoordiger is de volgende stap.
Het MT inspireert medewerkers en het netwerk om met elkaar in gesprek te gaan
over belangrijke ontwikkelingen in zorgvragen, huisvesting en dergelijke. Daarbij is
‘Dit Vind Ik Ervan (DVIE) een goed hulpmiddel.
Toelichting: inspireren is een moeilijk te toetsen begrip dus het is moeilijk daarover een
terugkoppeling te geven.
Er is beleid ontwikkeld voor het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen.
Voorbereiding voor de nieuwe wet Zorg en Dwang zijn getroffen. Te behalen doelen:
 goede toepassing van middelen & maatregelen volgens geldende wet- en
regelgeving;
 vergroten van bewustzijn bij medewerkers van acties ten aanzien van
terugdringen middelen & maatregelen;
 iedere medewerker weet wat er van hem/haar verwacht wordt en kan hiernaar
handelen;
 implementeren middelen & maatregelen in het ECD.
Rapportage 2018

De teams hebben, meer dan in 2017, actie ondernomen om de betrokkenheid
van cliënt en het netwerk te vergroten. Een mooi voorbeeld is het bespreken van
de teamreflectie tijdens een familieavond. Dit valt in de praktijk niet mee omdat
het netwerk niet altijd kan of wil. We bereiken een punt waarop we ons af
moeten vragen of onze wensen en verwachtingen realistisch en haalbaar zijn.
Wat kunnen we nog doen om het netwerk meer bij de zorg te betrekken?
Steeds vaker participeren cliënten (o.a. ervaringsdeskundigen) en/of
vertegenwoordigers bij ontwikkelingen in de organisatie. Zij nemen bijvoorbeeld
deel aan bijeenkomsten over organisatieontwikkelingen, aan werkgroepen, en zij
praten mee over de ontwikkeling van (nieuwe) huisvesting.
De BOPZ-commissie bereidt de invoering van de Wet zorg en dwang voor.
Vooruitlopend op deze wet werken we aan het terugdringen van maatregelen.
We hebben daar onder andere een training voor ontwikkeld. De nieuwe Wet
treedt op 1 januari 2020 in werking.
In 2019 nemen we alle acties die nog nodig om vrijheidsbeperkende
maatregelen terug te dringen.
 Alle medewerkers zijn geschoold in de visie en correcte uitvoering van
wet- en regelgeving. Bovendien handelen ze hiernaar.
 Diagnostiek en intake aanpassen aan de nieuwe wetgeving.
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Bijna 90% van de cliënten vindt onze zorg goed of top. Dat blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek volgens de methodiek van ‘Dit vind ik ervan!’ (Zie overzicht
hieronder.)
Dit komt overeen met de resultaten uit 2017. Een verheugende constatering,
want in diverse reflecties wordt aangegeven dat de kwaliteit van zorg onder druk
staat o.a. door personeelstekorten.
‘Dit vind ik ervan!’ wordt vooral op het niveau van de individuele cliënt gebruikt.
Dit instrument is in 2017, onder druk van de ontwikkelafspraken, wat geforceerd
ingevoerd. Bij sommige teams zien we daarvan nog wel de effecten
(imagoschade voor het instrument).
Het gebruik van de methodiek is in 2018 stabiel geworden. Het gevolg is dat
teams hun eigen uitkomsten met ingang van dit jaar kunnen gaan interpreteren.
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Verbeteracties n.a.v. het kwaliteitsgesprek
De cliënt praat mee over zijn eigen zorg;
We gaan de introductie voor nieuwe cliënten duidelijker vormgeven door het ontwikkelen van
een cliëntenapp. Het ontwikkelen van deze app wordt als opdracht meegegeven aan de
Makathon (ICT-innovatie) die in mei in samenwerking met onderwijs en kinderopvang wordt
georganiseerd.
In 2019 bespreken we de volgende onderwerpen met de Centrale Cliënten Raad en Centrale
Vertegenwoordigers Raad:
 Vrijheidsbeperking
 De wenselijkheid van een cliëntversie van het ondersteuningsplan (OP),
 Samenhang tussen verschillende disciplines (bv. dagbesteding –wonen) in OP
Afstemmen op wensen van het netwerk
Samenwerking met het netwerk vraagt om maatwerk. We gaan in 2019 ons beleid hierop
concretiseren en vertalen naar een leeraanbod. Daarin wordt ook antwoord gegeven op een
belangrijke vraag uit de reflecties: “Betrekken wij het netwerk bij de zorg of betrekt het
netwerk de Hartekamp Groep bij de zorg?”
Ook besteden we in 2019 meer aandacht aan Caren (cliëntportaal) zodat minimaal 50% van
de cliënten/vertegenwoordigers hiermee werkt.
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Veiligheid voor alles
“In de zorg is alles belangrijk. Zeker als het ten goede komt aan de kwaliteit van leven van de
kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. En we hebben andere werkzaamheden en
bijscholingen. Deze spagaat voelen we dagelijks en steeds weer geven we prioriteit aan de
zorg. Niet alles gaat namelijk goed, helaas. Op onze groep komen regelmatig nieuwe
kinderen. Dat verandert direct de dynamiek. Kinderen kunnen dan bang worden.
Het laatste dat we willen is dat kinderen bang naar bed gaan. Daarom zoeken we continu
naar oplossingen zodat zij zich veilig voelen. We kunnen en willen meer doen; voor hun én
onze veiligheid.”
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Deskundige medewerkers in een plezierige werkomgeving
Verbeteracties kwaliteitsrapport 2017
Het MT geeft de werkgroep Ondersteuningsplan (OP) opdracht om een analyse te
maken over de rapportage op doelen. Aan de hand van deze analyse komt een plan
met randvoorwaarden en de mogelijkheden om teams te faciliteren.
Toelichting: de werkgroep OP is met deze opdracht aan het werk.
Strategisch Personeelsbeleid blijft zich ontwikkelen; leeftijdsgebonden
personeelsbeleid, complexe zorg, intensieve zorg, kennisontwikkeling (bijvoorbeeld
klinische lessen over psychiatrie) en duurzame inzetbaarheid.
Het uitgangspunt is het strategisch ontwikkel- en leerprogramma 2018-2020.
Extra aandacht voor arbeidsmarktcommunicatie en werving en behoud van
personeel, mbo/hbo-medewerkers aantrekken en scholen, aandacht SKJ-registraties.
Toelichting: de aandacht is vooral naar werving van personeel gegaan. Hierdoor is op
andere aspecten minder voortgang geboekt.
We hebben aandacht voor het verminderen van werkdruk. We zetten medewerkers in
hun kracht, we hebben inzicht in belemmerende factoren door de uitkomst van het
medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO).
Toelichting: in het derde kwartaal is gestart met de voorbereiding van het MTO. Er is
gekozen voor een nieuwe opzet, waarin meer locatie specifieke inhoud mogelijk is.
Dit vraagt meer voorbereidingstijd. Het MTO vindt 2019 plaats.
We organiseren ‘schrapsessies’ en een vervolg op de Paarse Krokodil, een eerder
‘schrap’ traject, om administratieve lasten te verminderen.
Gedragsdeskundigen zijn dragers van Versterkend Begeleiden bij alle doelgroepen
en geven in dialoog bindende adviezen.
Er is een plan van aanpak met betrekking tot complexe zorgvragen in uitvoer.
Speerpunten hierbij zijn: visieontwikkeling, competentieontwikkeling,
deskundigheidsbevordering, goede uitvoer Meerzorg, oprichten crisisinterventieteam,
ontwikkelen traineeship in de regio, werving en arbeidsvoorwaarden,
casusbespreking en huisvesting.
Toelichting: Voor complexe zorg is het werkplan uitgevoerd, waarop een vervolg is
afgesproken. Dit wordt in 2019 uitgevoerd. Hiervoor is het MT tijdelijk uitgebreid met
een projectmanager complexe zorg.
Rapportage 2018
Uit de reflecties blijkt dat teams goed op de hoogte zijn van het trainingsaanbod
en hun wensen daarbij. Desondanks merken teams ook op dat het niet lukt om
trainingen te volgen in verband met de werkdruk en het ontbreken van
voldoende collega’s.
Het vinden van nieuwe collega’s heeft ook in 2018 veel aandacht gevraagd.
Hiervoor is een forse investering gedaan. Met de inzet van twee recruiters,
social media, speeddating, reclame en een nieuwe huisstijl/website is de
zichtbaarheid van de Hartekamp Groep als grote werkgever in de regio
vergroot.
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De nadruk op de werving van personeel, is ten koste gegaan van andere
aspecten van het personeelsbeleid zoals leeftijdsgebonden personeelsbeleid en
duurzame inzetbaarheid.
In 2018 hebben we veel energie gestoken in het strategisch ontwikkel- en
leerprogramma. De resultaten worden in 2019 zichtbaar.
Het project regelarme zorg is van start gegaan. In 2019 moeten de resultaten
zichtbaar worden.

Verbeteracties n.a.v. kwaliteitsgesprek
Nieuwe medewerkers
In 2019 willen we nieuwe medewerkers een warm welkom heten binnen onze organisatie.
Dit doen we door een inwerkprogramma op maat te bieden en door te investeren in de
inwerkperiode. We willen dat nieuwe medewerkers ruimte krijgen om de organisatie te leren
kennen.
De procedure Werving & Selectie wordt aangescherpt met adviezen uit het
kwaliteitsgesprek. Bij het ontvangen van een sollicitatiebrief volgt binnen een werkdag een
bericht met daarin een bedankje voor de interesse en de toezegging dat de sollicitant binnen
5 werkdagen een reactie krijgt. In deze reactie leest de sollicitant het vervolg van de
procedure.
In 2020 wordt een inwerktraining voor nieuwe medewerkers ‘had je een goede dag’ gestart.
Huidige medewerkers
Eind 2019 is duidelijk, d.m.v. een inventarisatie, wat medewerkers bindt aan onze
organisatie. Op die manier kunnen we voor 2020 acties inzetten om de medewerkers beter
te behouden. Reeds in te zetten acties voor 2019:
 Opnieuw onderzoeken van de mogelijkheid tot grotere dienstverbanden
 Zorgen voor meer faciliteiten voor het volgen van opleidingen
 Ontwikkelen van een vitaliteitsbeleid
De balans tussen teamtaken en zorgtaken wordt onderzocht en verbeterd. We gaan
maatwerk bieden aan de ondersteuning van de teamtaken.
Werkplezier vinden we erg belangrijk, daarom nemen de teams in 2019 werkplezier op in de
verbeterregisters. Met als doel hierover in gesprek te gaan en werkplezier te verhogen.
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Dat deed ze vroeger nooit
“Omdat Annie geen tanden heeft, kreeg ze haar warme maaltijd altijd gemalen. Maar soms,
in het weekend, kreeg ze ook wel eens ‘gewoon’ eten. Daar smulde ze van.
De logopedist vindt het prima dat Annie gewoon eten, op haar vlees na, op haar bord krijgt.
Ze kan haar eten namelijk heel goed vermalen met haar kaken.
Dit was de aanleiding voor een hele verandering. Omdat het zo goed ging hebben we ook
haar gedragsmedicatie afgebouwd.
Een hele verandering vinden ook haar zussen. Annie is heel duidelijk; ze vraagt om meer
eten of schuift na een paar happen haar bord van zich af. Ze toont meer emotie en neemt
meer initiatieven. Ze komt regelmatig in de keuken een beker drinken halen. Dat deed ze
voorheen nooit.”
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Effectieve samenwerking met externe partners
Rapportage 2018
Vanaf mei 2018 is er een regionaal crisisinterventieteam in werking. Uniek is dat
de Verstandelijk Gehandicaptenzorg en de Geestelijke Gezondheidszorg één
team vormen. De Prinsenstichting, GGZ in Geest, de Parnassiagroep en de
Hartekamp Groep hebben namelijk teamleden ‘aangeleverd’.
Doel is voornamelijk het voorkomen van crisisplaatsingen en het bevorderen van
de terugkeer naar de woonsituatie. In het CIT zijn verschillende deskundigheden
belegd (gedragsdeskundige, SPV, begeleider, leidinggevende) die binnen 1 à 2
werkdagen kunnen worden ingezet.
Dit team heeft vanaf mei veel casussen behandeld, waardoor in de meeste
gevallen een crisisopname is voorkomen.
Factoren die ten grondslag liggen aan de situatie die is ontstaan liggen meestal
niet op cliëntgebied. Het zijn eigenlijk altijd organisatie- of teamfactoren.
In Utrecht is een soortgelijk team werkzaam. Het succes van deze beide
regionale teams heeft er mede voor gezorgd dat men dit landelijk wil uitrollen.
De resultaten zijn zo goed dat dit in 2019 wordt voortgezet.
De samenwerking van Baloe, Hermelijn, Duinhuis en IKC IJmond met
organisaties in het speciaal onderwijs en kinderopvang (van 0 tot 18 jaar) is
uitgebouwd. Uitgangspunt is ‘onderwijs voor ieder kind’, ook als er een
leerplichtontheffing is. We geven kinderen een maximaal perspectief op
ontwikkeling.
Het scoreonderzoek is een samenwerking met drie andere VG-aanbieders,
Nova college en de Universiteit Leiden. Met dit onderzoek wordt gekeken welke
aspecten van de ondersteuning in de praktijk bijdragen aan een betere kwaliteit
van leven van cliënten. De onderzoekers van de Universiteit Leiden kijken hierbij
naar 267 cliënten. Hiervan wonen er 48 bij de Hartekamp Groep. In totaal duurt
het onderzoek 4 jaar. Er worden nu vooral gegevens verzameld bij wettelijk
vertegenwoordigers, persoonlijk begeleiders en over de inzet van personeel.
Resultaten van het onderzoek komen later beschikbaar (2018 is het tweede jaar
van het onderzoek).
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Baas in eigen huis
“De verhuizing van 10 cliënten van Texelhof naar de Witte de Withlaan heeft bijkomende
voordelen die we vooraf niet hadden bedacht.
De cliënten hebben nu een eigen woning waar ze zelf meer voor het zeggen hebben.
Ze kunnen zich afzonderen en we zien dat ze elkaar daarom ook meer opzoeken.
Onze attitude is ook anders. Zij wonen er en wij komen bij hun werken. Ze hebben een eigen
verantwoordelijkheid voor een goede sfeer. Daardoor zijn ze meer op elkaar aangewezen en
praten ze vaker met elkaar in plaats van via de begeleider. Ze zorgen ook voor elkaar, zoals
Carla die Anneke troostte toen zij bang was tijdens een brandweeroefening.
Het is niet allemaal halleluja. Zeker niet voor de achterblijvers. Ze zien ons minder omdat we
heen en weer aan het pendelen zijn. Ze horen allemaal positieve verhalen en staan te
popelen om hun spullen in te pakken. Dat kan helaas nog niet. Er is nog veel onduidelijk en
daarom kunnen we de vragen van cliënten en hun familie niet beantwoorden.”
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Goede huisvesting
Verbeteracties kwaliteitsrapport 2017
Er is een actueel tactisch huisvestingsplan 2018 – 2020 en een actueel meerjarenonderhoudsplan op basis van een gedragen vastgoedvisie. Onderwerpen daarin zijn:
herontwikkeling de Raak, huisvesting Huis in de Duinen en Rijkstraatweg Haarlem,
keuze toekomstscenario herontwikkeling Harteheem, onderzoek herhuisvesting
Kerklaan, herhuisvesting ondersteuning Texelhof/Meerleven, Reviusstraat en
Waterviolier

Toelichting: Er is een tactisch huisvestingsplan gemaakt.
De plannen om de huisvesting te verbeteren zijn in uitvoering. Ondanks de vaak langdurige
procedures lukt het om op koers te blijven. Soms iets langzamer dan voorzien.
Rapportage 2018
De medewerkers zijn zich bewust van de invloed van de huisvesting op de zorg.
Toch komen hierover in de reflecties weinig opmerkingen terug.
De teams van Harteheem hebben in hun reflecties opmerkingen gemaakt over
de huisvesting (grootte, ligging, te weinig flexplekken en tekort aan
vergaderruimtes).

Verbeteractie n.a.v. kwaliteitsgesprek
De woonwens van de cliënt en vertegenwoordiger is uitgangspunt bij ieder
huisvestingsproject. Dit wordt in 2019 geborgd in het proces.

Kwaliteitsrapport 2018

14 mei 2019

20/28

Duurzame samenleving
Rapportage 2018
De Hartekamp Groep is gestart met de Greendeal certificering. Voor twee
locaties is in 2018 het bronzen certificaat behaald.
Dagcentrum Juttersoord in Wijk aan Zee heeft met zonnepanelen deze zomer
voor een groot deel de eigen energie kunnen opwekken.

Ja, het ligt niet aan hem
“Hij staat wel heel dicht bij me. En dan wil hij me ook nog kietelen. Als het niet gaat zoals hij
het zich voorstelde, wordt hij boos. Ik houd me dan maar een beetje in. Ik geef soms meer
toe dan goed is. Dan blijft hij tenminste rustig. Ik ben benieuwd hoe mijn collega’s hiermee
omgaan. Ik zeg maar niet te veel. Volgens mij ben ik de enige. Straks zeggen ze nog, dat ik
dan maar ergens anders moet gaan werken.
En ja. Het ligt niet aan hem. Hij kan er ook niets aan doen.”
Dit is een verhaal van een persoonlijk begeleider, met eigen angsten, dilemma’s en
onzekerheden.
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Betrouwbare ICT
Verbeteracties kwaliteitsrapport 2017
Er is een uitgewerkt beleidsplan ICT/IM.
Toelichting:
Er ligt een aanzet vanuit de aanbesteding om te komen tot een uitgewerkt beleidsplan. Daar
wordt nu aan gewerkt.
Rapportage 2018
De ICT-infrastructuur is een zorgpunt. Er is onvrede over de ICT, met name over
de snelheid en beschikbaarheid van de ICT-voorzieningen. De overgang naar
de cloud wordt niet als een verbetering ervaren. Medewerkers ervaren de ICT te
weinig als ondersteunend aan hun werkzaamheden.
In 2018 is een nieuwe ICT-servicepartner geselecteerd. Deze partner gaat de
infrastructuur in 2019 herzien.
Bij teams zien we initiatieven voor inzet van toegepaste technologie voor
cliënten. Denk hierbij aan tablets voor de ervaringsdeskundigen, tovertafels en
een knuffelzeehond voor cliënten (aanschaf met hulp van Fonds Hartewensen).

Verbeteracties n.a.v. kwaliteitsgesprek
In 2019 wordt het plan ‘ICT op orde’ uitgevoerd. Eind 2019 heeft elk zorgteam een all-in-one
computer.
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Vrijheid en veiligheid: een duivels dilemma
“Mensen met ‘complex gedrag’ moeten net als ieder ander de vrijheid hebben om zelf
keuzes te maken. Zelfs als de veiligheid van de cliënt én anderen in het geding komt?
Ik herinner me een cliënt met grenzeloos gedrag die baat heeft bij heel duidelijke grenzen”
zegt begeleider Sjoerd. “Na een feestavond bleven er ijsjes over en de overgebleven ijsjes
werden uitgedeeld. Dubbel feest. Twee ijsjes, drie, maar bij het zevende ijsje, vond ik het
mooi geweest. De cliënt liet zich op de grond vallen, gilde en bonkte met haar hoofd op de
vloer. Daar eindigde het feest voor haar. Het gaat mij hier niet om wat goed of fout is.
Ik begrijp dat je soms kiest voor beheersbaarheid”.
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Veiligheid
Verbeteracties kwaliteitsrapport 2017
We hebben een integraal veiligheids- en risicobeleid vanuit zowel het perspectief
van de cliënt als de medewerker (financiën, vastgoed, veiligheid van cliënten,
medewerkers, informatie en sociale veiligheid etc. moeten geborgd zijn).
We acteren actief op veiligheid van cliënten en medewerkers uitgaande van
versterkend begeleiden en DVIE. Het accent ligt op bejegening, de-escaleren en
de positionering van de veiligheidscoach.
We voldoen aan wet- en regelgeving inzake privacy; Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Arbobeleid coördineren op de diverse onderdelen als agressie, fysieke belasting,
brandveiligheid, werkdruk-werkplezier en hygiëne, risico-inventarisatie en
evaluatie.

Rapportage 2018
Fouten Ongevallen en Bijna Ongevallen (FOBO)

Agressie (ook verbaal)
(Vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling
Medicatie
Vallen/bezeren (incl. stoten/ knellen/ botsen)
Vermissing (weglopen)
(Vermoeden van) seksueel overschrijdend gedrag en/of misbruik
Verbranden/ brand
Voeding- en/of verslikincident
Contact met gevaarlijke stoffen en besmettingsrisico
Gevaarlijke situatie door defect hulpmiddel
Arbo
Vervoer
Procedure, instructie of afspraak niet nagekomen
Informatieveiligheid en/ of privacy
Anders
Totaal

2018
2240
10
1421
522
114
114
28
45
11
39
45
43
194
8
609
5423

2017
2033
25
1360
405
82
90
21
43
10
21
15
32
204
4
585
4930

Het aantal FOBO’s is in 2018 met 10% gestegen in vergelijking met 2017.
Bij 13 van de 15 typen FOBO’s zien we een stijging. Bij de dalers valt vooral
huiselijk geweld en/of kindermishandeling op. Bij de stijgers valt na jarenlange
daling nu een forse stijging op van vermissing, seksueel overschrijdend
gedrag, defecte hulpmiddelen en vervoer.
Het managementteam geeft aan dat een organisatie-brede analyse moeilijk te
maken is (op locatieniveau kan dit wel omdat daar meer informatie over
omstandigheden beschikbaar is).
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Het feit dat de meldingen over de hele linie toenemen kan meerdere oorzaken
hebben bijv.:
 De toename is een illustratie van wat in de reflecties is aangegeven;
De zorgzwaarte en de werkdruk nemen toe.
 De meldingsbereidheid neemt toe. Dit kan te maken hebben met de extra
aandacht voor FOBO’s bij de TTV-veiligheid.
De vertaling van kwantiteit naar kwaliteit (dus verbeteracties destilleren) blijft
een aandachtspunt voor 2019.
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid blijft onverminderd onder de aandacht.
 In 2018 zijn belangrijke ontwikkelingen ingezet. Pilot e-learning voor de
medicatietoets
 Het elektronisch voorschrijfsysteem koppelen met digitale toedienlijsten
 Uniform sleutelsysteem voor afgesloten opslag medicatie Harteheem
 Structurele analyse FOBO door apotheek en medicatieveiligheidscommissie start in 2019
 Betrekken medicijnverantwoordelijken bij de medicatiereview
apotheekartsen
 Leden medicatieveiligheidscommissie opleiden tot auditoren
 Visitatie apotheek aan alle Wlz locaties (uitkomsten: veiligheid is goed,
medicijnvoorraden op een aantal locaties zijn te groot)
Meldingen Inspectie
De interne onderzoekscommissie heeft in 2018 zeven incidenten onderzocht
waarvan er vier aan de Inspectie zijn gemeld. De Inspectie is akkoord gegaan
met de afhandeling.
Klachten
In 2018 heeft de klachtenfunctionaris 16 klachten ontvangen. Zij heeft
15 klachten behandeld en naar tevredenheid van betrokkenen opgelost.
Eén klacht is door de klachtencommissie behandeld en ongegrond verklaard.
Informatieveiligheid
De beleidsmatige en administratieve processen zijn AVG-proof. Koppelingen
tussen ondersteunende systemen verdienen nog aandacht.

Verbeteracties n.a.v. kwaliteitsgesprek
We zijn in 2018 gestart met het programma VeiligPlus van de Stichting Arbeidsmarkt
Gehandicaptenzorg (StAG). Dit is een methode om veiligheid in een team bespreekbaar te
maken. De eerste resultaten zien er positief uit. We gaan in 2019 en 2020 in principe verder
met de VeiligPlus aanpak. Dit besluit nemen we na de evaluatie van de pilot. Deze aanpak
vraagt een aanzienlijke inspanning waardoor tijdens de evaluatie beoordeeld wordt wat
haalbaar is.
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Bijlagen
Bronnen
1
2

Strategisch plan 2018-2020
Jaarplan de Hartekamp Groep 2019
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Terugkoppeling van de externe visitatiecommissie van de Prinsenstichting
d.d. 16 april 2019

Foto visitatiecommissie Prinsenstichting en twee ervaringsdeskundigen van de Hartekamp
Groep
De externe visitatiecommissie bestond uit zeven medewerkers van de Prinsenstichting.
De commissie heeft het Kwaliteitsrapport Hartekamp Groep 2018 voorafgaande aan het
gesprek ontvangen.
Op ons verzoek hebben de commissieleden bij het lezen van het rapport vooral gelet op de
thema’s (cliënt)medezeggenschap en gebruik maken van het netwerk.
De commissie heeft op 16 april jl. twee gesprekken gevoerd met cliënten
(ervaringsdeskundigen) en medewerkers. Na de gesprekken zijn de bevindingen
teruggekoppeld. Deze terugkoppeling is in aanwezigheid van de ervaringsdeskundigen en
een aantal medewerkers met wie de gesprekken gevoerd zijn.
De commissie gaf aan dat het een plezierige ochtend was met goede gesprekken.
Het gesprek met de ervaringsdeskundigen had een duidelijke meerwaarde.
De overeenkomsten ten aanzien van kwaliteitsthema’s, tussen de Prinsenstichting en de
Hartekamp Groep zijn opvallend.
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Bevindingen/aandachtspunten
Tijdens de visitatie is uitleg gegeven over de vierhoek (team-gedragsdeskundigeleidinggevende-teamcoach). De commissie mist in dit model de cliënt/vertegenwoordiger.
Zowel de Hartekamp Groep als de Prinsenstichting gebruiken de methodiek van ‘Dit vind ik
ervan’ Het gebruik van een separaat formulier wordt als onwenselijk ervaren maar is binnen
de Hartekamp Groep niet te integreren in het ECD. De Prinsenstichting heeft een ander
ECD.
Een advies uit het kwaliteitsgesprek om te onderzoeken of de inhoud van DVIE de regie en
vrijheid van de cliënt voldoende aan de orde stelt, past niet bij de methodiek.
De ambities ten aanzien van het gebruik van het cliëntenportaal Caren binnen de Hartekamp
Groep zijn groot. De visitatiecommissie vraagt zich af, gezien hun eigen ervaringen, of dit wel
reëel is. Zij adviseren vooral te investeren in cliënten/netwerk die daar gebruik van willen
maken.
De visitatiecommissie vond het advies uit het kwaliteitsgesprek over het al dan niet opnemen
van cliëntinformatie in het ECD uitdagend;
Ieder jaar bespreken wij met de cliënt omtrent rapportage wat hij/zij wel/niet gerapporteerd
wil hebben in het Ondersteuningsplan.
Aan zo’n afspraak kleven veel voor- en nadelen.
Het managementteam heeft 12 april jl. afgesproken dit advies te bespreken in relevante
werkgroepen.
De visitatiecommissie geeft aan dat het kwaliteitsrapport langer stil had mogen staan bij
(cliënt) medezeggenschap en gebruik maken van het netwerk.
Dat is het antwoord op de vraag die de Hartekamp Groep specifiek had meegegeven bij het
lezen van het rapport door de Prinsenstichting.
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