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Tenslotte zien we gelukkig dat cliënten ons onverminderd waarderen. 
Daar zijn we blij mee.

Op het moment van verschijnen van dit rapport moeten we nog 
rekening houden met beperkingen door corona. Het kan daardoor zo 
zijn dat we de ambities die in dit document staan niet allemaal waar 
kunnen maken. Maar dat gaan we natuurlijk wel proberen.

We bedanken iedereen die bijgedragen heeft aan dit 
kwaliteitsdocument en wensen allen een mooi nieuw kwaliteitsjaar 
toe.

Raad van Bestuur
Marlijn Lenselink en Marian Stet

Dit is ons Kwaliteitsrapport in woord 2019. 

In deze bijzondere periode waarin de coronacrisis volledig onze aandacht 
vraagt brengen wij het kwaliteitsdocument 2019 uit. 
Het is mooi te zien hoeveel kracht en creativiteit er in onze organisatie 
aanwezig is in deze veeleisende periode. Dat is iets om heel trots op te zijn.
Dankzij de reflecties van bijna al onze teams is dit kwaliteitsdocument tot 
stand gekomen. 

Uit de reflecties blijkt dat medewerkers in hun gesprekken echt gericht 
zijn geweest op de kwaliteit van leven van hun cliënten en minder op de 
organisatie-brede onderwerpen als huisvesting en ICT.  Ze zijn trots op de 
kwaliteit die ze in hun werk laten zien. 

In het medewerkers tevredenheidsonderzoek zien we gemiddeld een flinke 
stijging van de tevredenheid van medewerkers. Dat is heel fijn. We zijn 
goed op weg. Maar er is ook nog veel te leren en te verbeteren. Zo willen we 
medewerkers meer persoonlijke aandacht geven en hen nog beter aan 
ons verbinden. Dit doen we mede door scholing en deskundigheid aan te 
bieden, passend bij de verschillende cliëntvragen. 

Ook de dialoog met het netwerk van cliënten vraagt om werkvormen 
waarbij medewerkers ondersteund willen worden. Ons nieuwe intranet en 
de Hartekamp Groep Academie gaan daar vast bij helpen.

Voorwoord
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• Dat van de individuele cliënt over zijn zorg.
• Dat van meerdere cliënten over hun

ervaringen.
• Dat van teams over hun functioneren.

Deze drie bouwstenen worden
samengevoegd in de vierde bouwsteen: het
kwaliteitsrapport.

Het Kwaliteitskader 
Gehandicaptenzorg
Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg1 dient 
als uitgangspunt voor de inhoud van dit rapport. 
Het kader bestaat uit vier bouwstenen, waarvan 
de eerste drie de kwaliteit vanuit verschillende 
perspectieven benaderen:

1 Het uitgangspunt van het Kwaliteitskader is een gedeelde visie op de vraag wat goede zorg is voor mensen

met langdurige beperkingen en aansluit bij moderne inzichten over kwaliteitsbevordering.
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Om te bepalen of en hoe onze 
doelstellingen voor 2019 zijn gerealiseerd, 
hebben we reflectiegesprekken gevoerd 
met de teams. 
Deze reflecties hebben we op dezelfde manier georganiseerd als in 2018. 
Maar liefst 115 teams (96%) namen deel aan de reflecties. Hier zijn we erg 
trots op. 

De uitkomsten hebben we verwerkt in een conceptrapport. 
In tegenstelling tot 2018 hebben we in plaats van het definitieve rapport dit 
conceptrapport met de belanghebbenden (medezeggenschapsorganen, 
zorgmedewerkers, managementteam, stafmedewerkers, raad van 
bestuur en raad van toezicht) besproken. Op deze manier kregen zij de 
mogelijkheid actief een bijdrage te leveren. Dit kwaliteitsgesprek vond 
10 maart jl. plaats. Een verslag van dit gesprek is als bijlage toegevoegd.

De jaarlijkse externe visitatie stond in het voorjaar gepland, maar is 
vanwege de corona-maatregelen verschoven naar het kwaliteitsrapport 
2020. Aangezien de externe visitatie minimaal één keer in de twee jaar 
moet plaatsvinden, blijven we voldoen aan de eisen uit het kwaliteitskader.

Totstandkoming van dit rapport

Opzet van het rapport 
We beginnen dit rapport met de algemene bevindingen over 2019. Daarna 
beginnen we elk hoofdstuk met de verbeteracties uit het kwaliteitsrapport 
2018 (met als titel Verbeteracties 2018). De verbeteracties staan cursief 
gedrukt. Direct daaronder hebben we specifiek beschreven wat we met 
deze verbeteractie in 2019 hebben gedaan.
Onder de titel Rapportage 2019 verbinden we de verbeteracties aan 
de uitkomsten van de reflecties en andere kwaliteitsinformatie van het 
afgelopen jaar. 

Bij een aantal hoofdstukken zijn verbeteracties voor 2020 geformuleerd. 
Hierbij hebben we nadrukkelijk gekozen om te focussen. We doen liever 
een paar dingen goed dan veel dingen een beetje! 
We hebben de focus aangebracht door voor uiteindelijk drie 
verbeteracties te kiezen. Deze staan in dit rapport vermeld en zijn in het 
jaarplan 2020-2021 opgenomen. Verhalen en cijfers ondersteunen de 
informatie uit de reflecties.  
Behalve deze drie focuspunten is er ook veel bijvangst. Deze bijvangst is 
opgenomen in de jaarplannen van de teams en deze gaan we bespreken 
met de teamverantwoordelijken kwaliteit. 
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Stephanie is binnen haar team 
verantwoordelijk voor de kwaliteit en 
vanuit die rol las ze samen met een 
maatje een aantal verslagen van de 
teamreflecties. 
Stephanie vertelt dat de onderwerpen herkenbaar zijn. “Ik ben me ervan 
bewust dat ik lees met een ‘zorgbril’, maar daar moet ik me niet door laten 
leiden. Daarom zijn de koppels zo ingedeeld dat de lezers niet dezelfde 
professionele achtergrond hebben.”

De rode draad uit alle verslagen vormt de input voor het kwaliteitsrapport 
2019. Stephanie vertelt dat het ontzettend leuk is om te kijken in de 
keuken van een ander team. Maar ook dat de diversiteit aan taken haar 
werkplezier vergroot. “Daardoor ontwikkel je jezelf en krijg je beter zicht op 
het grotere geheel bij de Hartekamp Groep.”

In de verslagen is werkdruk regelmatig genoemd. “Mij inspireert het 
enorm om te lezen hoeveel veerkracht teams hebben en hoe verbonden 
medewerkers zich voelen met hun team”, zegt Stephanie. 
“Teams zijn trots op de zorg die ze cliënten bieden, ze gaan echt voor de 
cliënt en het versterkend begeleiden wordt steeds vanzelfsprekender.”

Uit eigen ervaring weet Stephanie dat het veel oplevert als je met je 
collega’s praat over de zorg. “De sfeer en saamhorigheid nemen toe. 
We inspireren en motiveren elkaar. Reken maar dat dat invloed heeft op 
die goede dag van de cliënt. En vergeet niet dat elk team verbeteracties in 
hun jaarplan opneemt naar aanleiding van de teamreflecties. 
Kwaliteit staat echt op ons netvlies. Dat zie ik terug in de verslagen.”

Topzorg#wedoenhetecht 
Stephanie Stenneberg, medior begeleider dagbesteding Duinwijklaan
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Teams zijn trots op de kwaliteit van zorg.
Wij zien gemotiveerde en enthousiaste medewerkers die plezier 
hebben in en plezier halen uit hun werk. De focus in de verslagen van 
de teamreflecties komt steeds meer op de cliënt te liggen en minder op 
organisatorische zaken. Bij de cliënt staat zelfstandigheid centraal en er is 
meer aandacht voor het vergroten van de regie op hun eigen leven.
Op onze teams wordt een groot appel gedaan. Bijvoorbeeld bij het 
uitvoeren van organisatorische taken, terwijl de cliëntenzorg veel 
aandacht vraagt. De veerkracht in de teams is dan ook groot.
Wel zien we veel verschillen tussen de teams. Dit hangt mogelijk samen 
met het ontwikkelniveau van de teams.

Flexibilisering dagbesteding
Vorig jaar was flexibilisering van de dagbesteding een actiepunt. 
Dit is in 2019 binnen het project ‘Had je een goede dag’ meegenomen. 
Voor dit project is de kwaliteit van de daginvulling van cliënten van de 
Hartekamp Groep onderzocht[1].

De kwaliteit van de daginvulling is op een aantal punten getoetst: 
visie/bejegening, deskundigheid van medewerkers, inhoud van het 
programma, samenwerking met andere disciplines en 
huisvesting/fysieke omgeving.

[1] Onderzoeksverslag naar de kwaliteit van de daginvulling 24-5-2019

Algemene bevindingen over 2019

De resultaten van het project en de verbeterpunten zijn:

Op de dagbesteding wordt vanuit dezelfde 
uitgangspunten gewerkt met als basis de visie van de 
Hartekamp Groep. Het resultaat is dat er kwalitatief 
goede dagbesteding wordt gegeven. Verschillen in 
visie en uitgangspunten zijn opgeheven en er is meer 
verbinding tussen de dagbestedingslocaties. 

Cliënten hebben een goede invulling van hun vrije 
tijd. Er is in beeld welk aanbod er nodig is en waar de 
knelpunten zitten.

Er worden aanbevelingen gedaan om deze 
doelstellingen te bereiken. Aanbevelingen voor een 
goed bestede dag (inclusief vrijetijdsbesteding) voor 
alle cliënten van de Hartekamp Groep.

1

3

2
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Op Baloe werken begeleiders en logo-, 
ergo- en fysiotherapeuten elke dag samen. 
Een echt multidisciplinair team. 
Lieke: “De inbreng van de therapeuten is belangrijk voor de kinderen en 
hun ouders. Wat hierbij ook belangrijk is, is heldere communicatie. 
De therapeuten gaven echter aan dat de gesprekken met ouders soms 
rommelig waren en dat wij, de professionals, daar de oorzaak van waren. 
Vanuit onze eigen discipline geven we advies aan de ouders. 
Maar het gebeurt regelmatig dat we als professionals té veel informatie 
aan de ouders geven. Dat komt voort uit betrokkenheid en de wil om te 
helpen, maar kan uitermate verwarrend zijn voor de ouders”.

Het team van Lieke heeft hier tijdens de teamreflectie over gesproken en 
concrete afspraken gemaakt. “We werken nu met een duidelijke agenda 
en een voorzitter die het gesprek met ouders in goede banen leidt. 
Waar ik echt blij mee ben, is dat we elk gesprek beginnen met de vraag 
waar de ouders het over willen hebben. Zo voeren we het goede gesprek en 
dat is waar kwaliteit begint”.

Topzorg#wedoenhetecht 
Lieke Augustijn, begeleider Baloe
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Verschillen tussen teams
In veel teams heeft de vierhoek een bepaalde 
vorm gekregen. De verschillen zijn echter groot. 
Rolonduidelijkheid in de vierhoek komt regelmatig 
als knelpunt naar voren. Daarom gaan we bij de 
bespreking van het kwaliteitsrapport in 2020 de 
rolonduidelijkheden in iedere vierhoek bespreken.

Ondersteuning bij administratieve processen
Uit de reflecties blijkt dat een aantal teams 
worstelt met administratieve processen, zoals de 
cliëntrapportage en de verbeterregisters (wat, 
wanneer, hoe). Teams hebben meer ondersteuning 
nodig bij de Plan-Do-Check-Act cyclus, waar 
rapportages en verbeterregisters deel van uitmaken.
Deze behoefte was al eerder onderkend, vandaar dat 
deze doelen al in het jaarplan 2020 zijn opgenomen:
• De kwaliteit van de dossiers is conform afspraak

en er is een systematiek om de kwaliteit te
bewaken.

• Veiligheidsrisico’s zijn geïnventariseerd en er zijn
maatregelen genomen om de risico’s te
beperken.

• Het toekomstperspectief van cliënten is (opnieuw)
opgenomen in het ondersteuningsplan en vormt
de basis van het handelen van teams.

Terugkoppeling verbeteracties 
2018
Ontwikkelen vierhoeksoverleg
We gaan het vierhoeksoverleg verder ontwikkelen. 
Uit het kwaliteitsgesprek vorig jaar kwam het advies 
om in het vierhoeksoverleg (locatieoverleg team – 
manager – teamcoach en gedragsdeskundige) een 
vaste agenda te hanteren met daarop in 2019 het 
vaste agendapunt: ‘vrijheidsbevordering’.
In 2019 wordt het vierhoeksoverleg geëvalueerd, 
de vaste agenda en het vaste agendapunt nemen 
we mee in de evaluatie.

Het vierhoeksoverleg is in 2019 geëvalueerd en 
functioneert over het algemeen naar tevredenheid.

Rapportage 2019
Onderlinge communicatie
Binnen de professionele samenwerking zie 
je verschillen tussen locaties. 
Daar waar de samenwerking tussen wonen-
dagbesteding-behandeling als een verbetering 
ervaren is, wordt het op andere locaties als een punt 
van aandacht gezien.
In het verbeteren van de samenwerking staat 
onderlinge communicatie centraal, onder andere 
het geven van feedback en een betere overdracht.

Professionele Samenwerking
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Op de ouderensoos Schalkwijk komen 
cliënten die zelfstandig wonen met 
ambulante begeleiding. 
Steeds meer mensen blijven langer zelfstandig wonen, terwijl het netwerk 
om hen heen kleiner wordt of zelfs wegvalt. Dat beïnvloedt de kwaliteit van 
leven. 
Hilly Veuger vindt dat de zorg voor ambulante cliënten ook gericht moet 
zijn op het betrekken, behouden en versterken van het netwerk.

“Het netwerk uitbreiden, is soms een kwestie van out-of-the-box 
denken. En in denken in mogelijkheden van samenwerking”, vertelt Hilly 
optimistisch. “Vandaar dat we ons samen met onze partners Dock, sociaal 
ondernemer Draadkracht, centrum Schalkwijk, SWT en wijkbewoners 
hebben aangesloten bij Zozjaal. Dit is een project dat chronische 
eenzaamheid in de wijk moet tegengaan. Iedereen uit de wijk kan 
meedoen en juist de diversiteit is zo bijzonder. Deelnemen aan Zozjaal is 
eenvoudig. Word je blij van breien en vind je het leuk om voor anderen te 
breien, dan ben je bij Zozjaal aan het juiste adres. De deelnemers breien 
een poncho van kleurrijke wol, die als een warme omhelzing aanvoelt. 
En omdat breien verbindt, breien we elke woensdagochtend in het 
winkelcentrum Schalkwijk.

Toen we begonnen hadden we drie cliënten. Nu zijn dat er tussen de 
tien en vijftien. En we breien nu ook op de woensdagmiddag in een 
kringloopwinkel. We maken niet alleen poncho’s, maar we creëren ook 
ontmoetingen. Dat vinden wij kwaliteit van zorg”.

Topzorg#wedoenhetecht 
Hilly Veuger, senior begeleider dagbesteding ouderensoos Schalkwijk

10



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?”
De visie op het verbeteren van betrokkenheid wordt in 2020 verder 
uitgewerkt.
Ook besteden we in 2019 meer aandacht aan Caren (cliëntportaal), zodat 
minimaal 50% van de cliënten/vertegenwoordigers hiermee werkt.

Er zijn inmiddels 566 cliënten gekoppeld met Caren. Dat is ruim 43%. 
De 50% is dus niet gehaald, maar Caren is geen verplichting, we bieden het 
aan. Verder blijken de taal en computervaardigheden (en computerbezit) 
een rol te spelen. De centrale cliëntenraad/centrale 
vertegenwoordigersraad (ccr/cvr) is gevraagd mee te denken hoe we het 
aantal gebruikers kunnen vergroten.

Terugkoppeling verbeteracties 2018
De cliënt praat mee over zijn eigen zorg
We willen het introductieprogramma 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

In 2019 zijn de ontwikkelingen over het terugdringen van 
vrijheidsbeperkende maatregelen en de Wet zorg en dwang besproken. 
De mogelijkheid van een cliëntversie van het OP en samenhang tussen 
verschillende disciplines is door organisatorische belemmeringen nog 
niet besproken. De cliëntenapp staat voor 2020 op het programma van de 
Makathon.
In 2020 wordt de gebruikersvriendelijkheid van het OP voor cliënten en 
vertegenwoordigers geëvalueerd.

2. Actief samen met het netwerk
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Afstemmen op wensen van het netwerk
Uit de reflecties komt naar voren, dat er meer oog voor het netwerk 
is, maar dat het nog steeds moeilijk is daar handen en voeten aan te 
geven. Het is duidelijk dat de teams daar vanuit de organisatie meer 
ondersteuning bij moeten krijgen. Dit krijgt prioriteit in 2020. 
In het jaarplan 2020 is opgenomen dat er een visie op de relatie met het 
netwerk van cliënten moet zijn en een uitgewerkt beleid.

Rapportage 2019
De cliënt praat mee over zijn eigen zorg
Makathon is een initiatief om zorg en welzijn duurzaam, betaalbaar en 
groener te maken door slim gebruik te maken van technologie. 
Drie dagen lang gaan studenten uit zorg en welzijn, ict, techniek en 
medewerkers van de Hartekamp Groep samen aan de slag met deze 
uitdaging.

Degene die de Makathon in 2018 won met de voedselverspillingsapp, heeft 
heel 2019 genomen om de app door te ontwikkelen en in productie te 
nemen. Deze is dan ook in januari 2020 in gebruik genomen. 
De samenwerking met de afdeling Informatiemanagement was  hierin 
onontbeerlijk. 
De winnaar van 2019 staat te trappelen om aan de gang te gaan met de 
cliëntenapp. Door de beperkte oplage van de ideeën is het wel lastig om de 
app daadwerkelijk in productie te krijgen.         

De Hogeschool Inholland probeert de gepresenteerde ideeën in het 
nieuwe schooljaar op de leeragenda te krijgen. 

Gebruik van Caren
We willen graag dat meer mensen Caren gaan gebruiken. Daarom zijn 
leden van de werkgroep die Caren invoeren, in gesprek geweest met 
de centrale cliëntenraad en centrale vertegenwoordigersraad om te 
achterhalen hoe we Caren beter onder de aandacht kunnen brengen. 
Dit heeft een aantal zeer bruikbare adviezen opgeleverd. Zij raadden aan 
dat we voorwaarden scheppen en fysiek ondersteunen bij het invoeren 
van de tool. Bijvoorbeeld door nieuwe gebruikers persoonlijk te instrueren.
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Tijdens de teamreflectie van de Kerklaan 
ging het over de invloed van de cliënt op 
zijn dagelijkse situatie.  

Diana: “Elke dag vertellen cliënten mooie verhalen en delen hun 
ervaringen, maar we schrijven ze niet op. 
Dat is ontzettend jammer, want daardoor missen we waardevolle 
informatie, verbeterpunten en mooie successen. Hierover rapporteren 
was niet echt vanzelfsprekend. Dat moest in ons systeem komen. 
Maar soms is een verhaal van een cliënt te persoonlijk om te rapporteren. 
We hebben stickers op de computers geplakt met de tekst: ‘Denk aan 
DVIE!’. DVIE! staat voor ‘Dit Vind Ik Ervan!’ en is een vast onderwerp in elk 
teamoverleg. We spreken elkaar erop aan en tijdens elke overdracht 
vragen we elkaar: ‘Wat heb jij vandaag gedaan met DVIE!?’“

Op de vraag hoe dit bijdraagt aan een goede dag voor de cliënt (en 
diens netwerk) antwoordt Diana: “Het zit in heel kleine dagelijkse dingen. 
Bijvoorbeeld dat een cliënt zich veilig genoeg voelt om te vragen of de 
radio op Sky Radio mag in plaats van Q-music. Of dat koffie met elkaar 
drinken een stuk gezelliger is dan ieder voor zich op zijn kamer. 
Het afgelopen jaar zijn de openheid en de samenwerking tussen cliënten, 
medewerkers en familie echt gegroeid. We hebben een goede band 
opgebouwd waarin we tegen elkaar kunnen zeggen wat we willen. 
Dat is de basis van kwaliteit van zorg.”

Topzorg#wedoenhetecht 
Diana van der Pijl, senior begeleider wonen Kerklaan
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Het domein ‘Lijf’ scoort het laagst in de categorieën ‘Top’ en ‘Goed’. Voor dit 
domein is de score in de categorie ‘Matig’ hoger dan de andere domeinen.

Onze inspanningen gericht op het netwerk van cliënten lijkt effect te 
hebben. Het domein ‘Familie’ scoort relatief hoog.

‘Dit vind ik ervan!’ (DVIE) wordt overal toegepast, maar nog moet nog meer 
integreren in de dagelijkse praktijk.
Hieronder volgen de uitslagen van het ervaringsonderzoek. Bij 1.571 cliënten 
heeft het ervaringsonderzoek plaatsgevonden. Bij niet alle cliënten is het 
goede gesprek geregistreerd volgens deze methodiek. Uitgaande van het 
totaal aantal cliënten en de instroom per jaar, is dit naar schatting minder 
dan 10%-15%.

Domein Top Goed Matig Slecht Geen
antwoord

Eind-
totaal

Doen 14% 69% 12% 1% 4% 100%

Familie 19% 63% 11% 2% 5% 100%

Gevoel 9% 64% 21% 3% 4% 100%

Huis 15% 65% 12% 3% 5% 100%

Hulp 9% 72% 13% 1% 6% 100%

Kiezen 9% 72% 13% 1% 6% 100%

Lijf 62% 25% 2% 3% 100%

Meedoen 12% 70% 11% 1% 5% 100%

Veilig voelen 70% 12% 4% 5% 100%

Vrienden en 
kennissen

15% 65% 13% 3% 5% 100%

Rapportage ‘Dit vind ik ervan!’
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Ervaringsonderzoek: welke domeinen vinden cliënten 
belangrijk?

Domein 2016 2017 2018 2019

Doen 8% 8% 9% 9%

Familie 14% 19% 18% 16%

Gevoel 10% 11% 11% 12%

Huis 7% 8% 9% 9%

Hulp 7% 7% 7% 7%

Kiezen 18% 8% 8% 9%

Lijf 8% 10% 10% 10%

Meedoen 3% 6% 7% 8%

Veilig voelen 20% 14% 12% 11%

Vrienden en 
kennissen

4% 7% 9% 9%

Eindtotaal 100% 100% 100% 100%
‘
Familie’ wordt in 2019 als belangrijkste domein gezien.

Verbeteracties naar aanleiding van het kwaliteitsgesprek 2020  
Betrekken van het netwerk
Het doel voor 2020 is een beleid te formuleren voor het betrekken 
van het netwerk van de cliënt. Daarnaast willen we praktische 
handvatten voor de teams ontwikkelen om hier invulling aan te 
geven. Om tot die praktische handvatten te komen, worden er 
bijeenkomsten voor teamverantwoordelijken kwaliteit, cliënten 
en vertegenwoordigers georganiseerd. Daarnaast is tijdens 
de reflecties en het kwaliteitsgesprek vaak het idee genoemd 
een successenbank te ontwikkelen. Hier kunnen teams hun 
successen op het gebied van het betrekken van het netwerk 
beschrijven, zodat men van elkaars successen kan leren.

Wat valt op?
• De categorie geen antwoord verdwijnt meer en meer en dat is een

goed teken.
• In de onderzoekende dialoog wordt alles intensiever besproken, zodat

overal antwoord op gegeven kan worden.
• De waardering van het domein ‘Huis’ verbetert evenals de domeinen

‘Hulp’, ‘Veilig voelen’, ‘Meedoen’ en ‘Vrienden & kennissen’.
• Lijf’ en ‘Gevoel’ verslechteren.

Ervaringsonderzoek: wens tot verandering per domein
(formulieren met status actueel en aangemaakt in 2019)

Ja Nee Eindtotaal

Doen 20% 80% 100%

Familie 11% 89% 100%

Gevoel 25% 75% 100%

Huis 19% 81% 100%

Hulp 17% 83% 100%

Kiezen 15% 85% 100%

Lijf 32% 100%

Meedoen 15% 85% 100%

Veilig voelen 17% 83% 100%

Vrienden en kennissen 16% 84% 100%

Ook hier wordt duidelijk dat cliënten vooral bij ‘Gevoel’ en ‘Lijf’ 
veranderingen wensen.

68%

15



Tijdens de reflectie van haar team kwam aan de orde dat de 
mogelijkheden van ouder wordende cliënten steeds veranderen. 
“Op het dagcentrum hebben we twee keer per jaar een grote activiteit 
voor alle cliënten. Dat kan zijn beestenspul, het optreden van een 
zanger(es) of een bezoek van de dementie clowns. Bij elke dienst is er een 
extra collega aanwezig die persoonlijke aandacht kan geven, zoals met 
een cliënt wandelen, fietsen of een massage geven. Sjoelen, volksdansen, 
muziek, sport/bewegen en de tovertafel zijn activiteiten die we met de hele 
groep doen.” 

“Omdat de mogelijkheden van de deelnemers met het ouder worden 
afnemen, willen we meer belevingsgerichte activiteiten doen. 
Goede ideeën hiervoor doen we in een gezamenlijke activiteitenmap. 
Dat geldt ook voor lekkere recepten, die in de kookmap gaan. Zo gaat 
geen idee verloren en maken we gebruik van elkaars kwaliteiten. 
Nieuwe activiteiten dienen zich soms zo maar aan. Eén van mijn collega’s 
had laatst schuim in het voetenbad van een cliënt gedaan. Een andere 
collega was gaan bakken om de geur te prikkelen. 
De enthousiaste uitroep: “Wat ruikt het hier lekker”, is dan echt heel leuk. 
Zeg nou zelf, een betere bevestiging dat beleving in kleine dingen zit, is er 
toch niet?”

Topzorg#wedoenhetecht
Dianne van Klink, senior begeleider dagbesteding R. Holkade
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• In het kader van ons verzuimbeleid zijn voorstellen ontwikkeld
gericht op Jobcarving.

• In oktober 2019 is begonnen met het afnemen van
exitvragenlijsten om zicht te krijgen op de vertrekredenen
van medewerkers.

• Eind 2019 hebben alle flexmedewerkers een contractaanbod
gekregen, vanwege de wet arbeidsmarkt in balans (WAB

• Met alle detacheringsbureaus zijn gesprekken gevoerd
als opmaat voor een advies over de organisatie van onze
flexarbeid.

In 2019 wordt de balans tussen teamtaken en zorgtaken 
onderzocht en verbeterd. We gaan maatwerk bieden aan de 
ondersteuning van de teamtaken.

De ondersteunende diensten bieden dienstverlening die goed 
aansluit bij de behoefte van de Zorgteams. We zijn dichtbij 
als dat moet en helpen op afstand als dat kan. Ons aanbod is 
op maat, zodat teams zich ondersteund en ontzorgd voelen. 
Sommige processen rondom financiën, informatiemanagement, 
human resources, huisvesting, inkoop, vervoer en facilitair, 
organiseren we centraal. De kwaliteit van onze dienstverlening is 
regelmatig geëvalueerd.

Werkplezier vinden we erg belangrijk. Daarom nemen de teams 
in 2019 werkplezier op in de verbeterregisters. Dit heeft tot doel 
hierover in gesprek te gaan en werkplezier te verhogen.

Terugkoppeling verbeteracties 2018
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 vijf 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
We inventariseren wat medewerkers bindt aan onze organisatie.

In 2019 zijn in het kader van werving en behoud van medewerkers de 
volgende acties ondernomen:
• Aandacht voor werving en introductie middels speeddates en training

van TTV’ers.
• Medewerkers is aangeboden hun arbeidscontracturen uit te breiden
• Er zijn trainingen aangeboden aan medewerkers die hun werk

combineren met zorgtaken.
• Er is een programma gemaakt gericht op complexe zorg met als doel

medewerkers ontwikkelperspectief te bieden en deskundigheid te
bevorderen. De uitvoering start medio 2020.

3. Deskundige medewerkers
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2019 2016 Landelijk 

Bevlogenheid 7.8 7.1 7.9

Betrokkenheid 7.5 5.9 7.8

Werkgeverschap 7.1 5.7 7.3

Sociale veiligheid 7.2 7.4

Trots- en ontwikkelpunten
Medewerkers is gevraagd trots- en ontwikkelpunten te benoemen. 
De top 3 voor beide is:

Trotspunten
• Werkplezier (wordt door 544 medewerkers aangegeven)
• Samenwerking binnen het team (514 medewerkers)
• Kwaliteit van zorg (464 medewerkers)

Ontwikkelpunten
• Werkdruk (372 medewerkers)
• Feedback en waardering (353 medewerkers)
• Rolduidelijkheid (199 medewerkers)

Verbeteracties naar aanleiding van het kwaliteitsgesprek 2020 
'Boeien en  binden medewerkers'
We willen bereiken dat medewerkers ruimte hebben voor een 
goed gesprek over hoe zij hun werk beleven. We gaan in 2020 een 
goede vorm ontwikkelen hoe dit gesprek kan plaatsvinden. 
De TTV-ers kwaliteit, managers en teamcoaches gaan zich 
hiervoor inzetten.
In het jaarplan en strategisch plan 2020 besteden we ook op 
andere onderdelen aandacht aan het boeien en binden van 
medewerkers.

Rapportage 2019 medewerkers
Werkplezier komt niet terug in de verbeterregisters, maar wordt wel vaak 
genoemd als punt van trots tijdens de reflecties. Vooral de onderlinge 
open contacten en samenwerking binnen het team worden daarbij 
genoemd.

Resultaten Medewerker Onderzoek (MO) en reflecties
In 2019 hebben 1.063 medewerkers (57,4%) door middel van het invullen 
van een enquête deelgenomen aan het Medewerker Onderzoek (MO). 
De opvallendste resultaten zijn:

Werkdruk
De ervaren werkdruk was in 2019 minder dan bij de vorige meting van 
drie jaar geleden (51,3% goede werkdruk). Dit is een lager percentage in 
vergelijking met de rest van de gehandicaptenzorg (62,8% goede 
werkdruk). Het advies is dan ook om hier in 2020 verder aandacht aan te 
besteden.

Tevredenheid
In de tabel is te zien dat onze medewerkers hoog scoren op het gebied 
van bevlogenheid, betrokkenheid en werkgeverschap. 
Hieruit kun je concluderen dat de tevredenheid van medewerkers is ten 
opzichte van 2016 flink is toegenomen.
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• Leren en ontwikkelen heeft een prominente positie binnen
de organisatie door de uitwerking van de Hartekamp Groep
Academie.

Deskundigheidsbevordering
In 2019 is er veel aandacht aan deskundigheid besteed. Algemene 
trainingen werden 5.327 keer bezocht (zie bijlage 2). 
In   d   eer   

n de re e ie  e en oo  de e m  n d  i  in  meer 
aandacht aan deskundigheidsbevordering gegeven hebben. 
Er is wel een nadrukkelijke behoefte aan 
deskundigheidsbevordering op het gebied van doelgroepen. 
In 2020 krijgt dit meer aandacht.

Verbeteracties naar aanleiding van het kwaliteitsgesprek 2020 
Deskundigheidsbevordering
We willen dat de kennis over de doelgroepen op locaties wordt 
vergroot. In de vierhoeksoverleggen (overleg tussen team, 
gedragsdeskundige, teamcoach en manager) zijn leren en 
deskundigheidsbevordering vaste agendapunten. Daar wordt 

e n en ri eerd e e pe i ie e de ndi eid e orderin  
nodig is voor de doelgroep waarmee men op locaties werkt. 
Daarnaast worden er afspraken gemaakt hoe die verbeterd kan 
worden.
Ook krijgt deskundigheidsbevordering vorm in het programma 
complexe zorg en in de Hartekamp Groep Academie die in 
ontwikkeling is. Ook in het jaarplan en het huidige strategisch plan  
wordt aandacht besteed aan de deskundigheidsbevordering 
over doelgroepen. 

    i  de re e ie  ord  d ide i  d  er 
binnen de teams behoefte is aan meer 
aandacht voor behoud van medewerkers. 
De teams kunnen dan beter functioneren. 
Initiatieven zoals het verbeteren van het 
inwerken van medewerkers en speeddaten 
worden als positieve ontwikkelingen gezien. 
Dit wordt binnen de Hartekamp Groep 
erkend.  In het jaarplan 2020 zijn daarover de 
volgende doelstellingen opgenomen:

• Er is een strategische personeelsplanning
per cliënt-doelgroep als onderdeel van
het strategisch beleid.

• Er is een strategische
personeelsplanning per cliënt-doelgroep
als onderdeel van het strategisch beleid.

• We hebben beleid in uitvoering om
medewerkers vitaal, gezond en
duurzaam inzetbaar te houden. Dit leidt
tot minder verzuim en uitstroom van
personeel.

• Voor onderdelen van de organisatie
waar het verzuim hoog is, zijn met
maatwerkacties de oorzaken aangepakt.

• De uitstroom van personeel wordt
teruggebracht naar een gezond
percentage (minder dan 7%).

• De Hartekamp Groep streeft naar zo
veel mogelijk personeel in loondienst.
Hiervoor is beleid ontwikkeld en in
uitvoering.
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Jolanda Klaver: “Wij hechten er enorm aan dat cliënten een goede 
besteding hebben van hun vrije tijd. Dat is best een uitdaging nu de 
cliënten van de Richard Holkade niet meer kunnen deelnemen aan 
activiteiten op locatie Hartekamp. Niet omdat de cliënten dat niet willen of 
niet kunnen, maar omdat de kosten te hoog worden. 
De cliënt betaalt zelf de kosten voor een taxi, voor de begeleiding en daar 
komen de entreekosten dan nog bij. Dat is gemiddeld 55 euro om aan één 
activiteit mee te doen.”
Het team van Jolanda heeft gekeken naar andere mogelijkheden met als 
uitgangspunt dat een leuke besteding van vrije tijd mogelijk moet blijven 
en is met een project gestart. 
“Wat we hebben gedaan, is de activiteiten naar de Richard Holkade 
halen, zoals carnaval, Sinterklaas, kerstviering, huiskameractiviteiten, een 
optreden van Wendy Molee, Pasen. Nu betalen de cliënten maar 5 euro per 
activiteit. Dat is natuurlijk heel fijn, maar er zijn ook andere voordelen: 
cliënten missen niets meer, ze leven toe naar de activiteiten en de 
saamhorigheid tussen woningen onderling vergroot.”

Wat Jolanda jammer vindt, is dat het voelt alsof de cliënten en de 
medewerkers geen deel meer uitmaken van ‘de groep’. 
“Voor cliënten (en voor ons) is het leuk als ze eens andere gezichten zien. 
Toch is dit de beste oplossing. 
Ik ben blij dat er een project is gestart dat de besteding van vrije tijd meer 
op de kaart zet. Het is ook heel fijn dat ik kan deelnemen aan dit project, 
want mijn motto is:  'Goede vrijetijdsbesteding! Elke dag!' 
Omdat je kwaliteit van leven dan toeneemt.”

Topzorg#wedoenhetecht
Jolanda Klaver, medior begeleider wonen Richard Holkade
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Terugkoppeling 
verbeteracties 2018

De woonwens van de cliënt en zijn/haar 
vertegenwoordiger is uitgangspunt bij ieder 
huisvestingsproject. Dit wordt in 2019 geborgd 
in het proces.

Daar waar dat relevant is, wordt dat in 
de reflecties herkend. Bijvoorbeeld bij het 
ontwikkelen van het Huis in de Duinen 
(woonvoorziening in Zandvoort voor ouder 
wordende cliënten)  en De Raak (voorziening 
wonen en dagbesteding in Bennebroek) zijn 
de woonwensen van cliënten meegenomen. 
Het onderwerp huisvesting staat 
vast op de agenda van de centrale 
vertegenwoordigersraad. 

4. Goede huisvesting
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Rapportage 2019

All-in-one computer
Alle zorgteams hebben in 2019/begin 2020 een all-in-one 
computer tot hun beschikking gekregen. Hier kunnen 
de teams hun werkzaamheden op verrichten zonder 
beperkingen, zoals werd ervaren bij de beperkte licentie.

ICT komt niet aan de orde in de reflectieverslagen. 
De teams hebben ervoor gekozen om andere 
onderwerpen te bespreken die direct op invloed hebben 
op de kwaliteit van leven van de cliënt.

Terugkoppeling  
verbeteracties 2019

In 2019 wordt het plan ‘ICT op orde’ uitgevoerd. 
Eind 2019 heeft elk zorgteam een all-in-one 
computer.

De deelnemers van het kwaliteitsgesprek 
2019 adviseren het managementteam alle 
medewerkers een volledige licentie te geven. 
De kosten hiervan worden onderzocht. Daarna 
wordt een besluit genomen of we dit gaan 
doen. 

5. Betrouwbare ICT
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 2019                 2018 2017

Agressie (ook verbaal) 2.511 2.245 2.039

(Vermoeden van) huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling

11 10 25

Medicatie 1.392 1.427 1.360

Vallen/bezeren (incl. stoten/ knellen/ botsen) 542 522 405

Vermissing (weglopen) 104 114 82

(Vermoeden van) seksueel overschrijdend 
gedrag en/of misbruik

97 114 90

Verbranden/brand 32 28 21

Voeding en/of verslikincident 66 45 43

Contact met gevaarlijke stoffen en 
besmettingsrisico

10 11 10

Gevaarlijke situatie door defect hulpmiddel 30 39 21

Arbo 5 25 15

Vervoer 22 43 32

Procedure, instructie of afspraak niet 
nagekomen

244 194 204

Informatieveiligheid en/of privacy 8 8 3

Anders 647 607 582

Totaal 5.721 5.432 4.932

Terugkoppeling verbeteracties 2018
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.

Rapportage 2019
VeiligPlus
In het managementteam is besloten dat de methode VeiligPlus een 
welkome toevoeging is op wat we al hebben en dat we ermee doorgaan. 
Er is geld vrijgemaakt binnen de verletkosten om zo de teams die 
meedoen te ondersteunen. Het programma wordt uitgerold en er kunnen 
steeds vier teams tegelijk starten. 
We zijn nog met de afdeling Leren & Ontwikkelen (L&O) in gesprek over de 
training voor de aanjagers. 

Het toenemen van onveiligheid tussen cliënten onderling wordt vaker 
genoemd in vergelijking tot voorgaande jaren. Tegelijkertijd lijkt de sociale 
veiligheid bij medewerkers toe te nemen, al zijn de verschillen tussen teams 
wel groot.
Sociale veiligheid wordt positief beïnvloed door een betere communicatie 
en feedback. Een tekort aan kennis en kunde heeft een negatief effect op 
de veiligheid van cliënten en medewerkers.
Het melden en afhandelen van incidenten is/blijft in een aantal teams 
een punt van aandacht.

6. Veiligheid
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Korte beschouwing 
• e i in  n e  n  in iden me din en e  i  oor

 meldingen (16%) in twee jaar tijd bij ongeveer gelijkblijvende
aantallen cliënten.

• Opvallend is de stijging van het aantal agressie-incidenten.
- Agressie met 472 meldingen (23%)
- Vallen met 137 meldingen (34%)
- Verbranden met 11 meldingen (52%)
- Voeding/verslikken met 23 meldingen (49%)
De vraag is: wordt de zorg zwaarder, de kwaliteit van zorg minder,
de meldingsbereidheid groter of komt het door een combinatie van
factoren? Op basis van deze getallen is dat moeilijk te zeggen.
Dit vraagt een diepere analyse op locatieniveau. Veel locaties
gebruiken hiervoor de 4-hoek.

• Van belang is ook de afname van het aantal vervoersincidenten.
Mogelijk heeft dit te maken met de wisseling van vervoerders.

In 2019 is een project gestart om het meldingsformulier te versimpelen 
en vooral ook de kwaliteit van het afhandelen te verbeteren. 
Hierdoor verbeteren de analysemogelijkheden en wordt het 
makkelijker om van fouten te leren. Het risico op herhaling van 
incidenten neemt daardoor mogelijk af. Medio 2020 wordt dit project 
afgerond. Door versimpeling van het meldformulier en de aandacht 
voor incidentmeldingen is de verwachting dat het aantal meldingen 
in 2020 zal toenemen.
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Mariska Boes werkt samen met vijf collega’s twee weekenden per maand 
in het Duinhuis. Ze zorgen daar van vrijdagmiddag tot zondagmiddag 
voor zeven kinderen. Hierdoor krijgen de ouders van deze kinderen de 
mogelijkheid om samen te ontspannen.

In de teamreflectie van team Vuurtoren kwam naar voren dat ze graag 
contact hebben met de ouders. Mariska: “De contacten tussen het 
team en de ouders gaan eigenlijk altijd over de zorg. We merkten dat 
de reguliere ouderavonden nauwelijks bezocht werden. In combinatie 
met het gezin en werk snappen wij dat een ouderavond nog een extra 
investering is. Dan gaat het weer over de zorg. Niet onbelangrijk hoor, 
begrijp me goed, maar soms is een wat informelere bijeenkomst ook heel 
fijn.”
Mariska vertelt dat ze op zondag 12 januari jl. een high tea hebben 
georganiseerd voor de ouders, kinderen, broertjes en zusjes. “Het mooie 
daarvan is, dat de ouders toch al naar het Duinhuis kwamen om hun kind 
op te halen. Tijdens de high tea kwamen de ouders met elkaar in contact 
en ze leerden ons team van een andere kant kennen. De ouders vonden 
het gezellig. Echt iets anders dan alleen de mondelinge of schriftelijke 
overdracht. Dat vinden wij ook kwaliteit van zorg”. 

Topzorg#wedoenhetecht
Mariska Boes, medior begeleider logeren team Vuurtoren
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Op dinsdag 10 maart jl. vond er 
een kwaliteitsgesprek plaats met 
ruim 70 interne belanghebbenden 
(cliëntenraad, ervaringsdeskundigen, 
cliëntvertegenwoordigers, meer dan 
30 medewerkers uit de directe zorg en 
ondersteuning, ondernemingsraad, 
managers, raad van bestuur en raad van 
toezicht).
Op basis van deze gesprekken zijn drie speerpunten vastgesteld:

• Boeien en binden van medewerkers
• Betrekken van het netwerk
• Deskundigheid/kennis over de doelgroep

De opdracht aan de aanwezigen was om per speerpunt acties te 
formuleren. Deze zijn besproken en vervolgens opgenomen in het jaarplan 
2020. Hier volgt nogmaals de opsomming van de acties op de drie 
gekozen speerpunten:

Verslag kwaliteitsgesprek 10 maart 2020

1
Boeien en binden van medewerkers
We willen bereiken dat medewerkers ruimte hebben voor een 
goed gesprek over hoe zij hun werk beleven. We gaan in 2020 een 
goede vorm ontwikkelen hoe dit gesprek kan plaatsvinden. 
De TTV-ers kwaliteit, managers en teamcoaches gaan zich 
hiervoor inzetten.
In het jaarplan 2020 en het huidige strategisch plan besteden we 
ook op andere onderdelen aandacht aan het boeien en binden 
van medewerkers.

Betrekken van het netwerk
Het doel voor 2020 is een beleid te formuleren voor het betrekken 
van het netwerk van de cliënt. Daarnaast willen we praktische 
handvatten voor de teams ontwikkelen om hier invulling aan te 
geven. Om tot die praktische handvatten te komen, worden er 
bijeenkomsten voor teamverantwoordelijken kwaliteit, cliënten 
en vertegenwoordigers georganiseerd. Daarnaast is tijdens de 
re e ie  en in e  i ei e pre   e  idee eopperd om 
een successenbank te ontwikkelen. Hier kunnen teams hun 
successen op het gebied van het betrekken van het netwerk 
beschrijven, zodat men van elkaars successen kan leren.

Deskundigheid/kennis over de doelgroepen
We willen dat de kennis over de doelgroepen op locaties wordt 
vergroot. In de vierhoeksoverleggen (overleg tussen team, 
gedragsdeskundige, teamcoach en manager) zijn leren en 
deskundigheidsbevordering vaste agendapunten. Daar wordt 

e n en ri eerd e e pe i e e de ndi eid e orderin  
nodig is voor de doelgroep waarmee men op locaties werkt. 
Daarnaast worden er afspraken gemaakt hoe die verbeterd 
kan worden. Ook krijgt deskundigheidsbevordering vorm in het 
programma complexe zorg en in de Hartekamp Groep Academie 
die in ontwikkeling is. Ook in het jaarplan en strategisch plan 2020 
wordt aandacht besteed aan de deskundigheidsbevordering 
over doelgroepen.

3

2
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 Christel reageerde, liet haar oplossing aan ons weten:
“Met de familie rustig, op een aparte kamer kunnen eten.”
Een jongen met een nuchtere kijk meldde vervolgens even:
“In een gewoon gezin is het soms ook niet gezellig, maar ja, zo is 
het leven.”

Gert Jan ging op die laatste reactie graag wat dieper in:
“Er is een groot verschil tussen mijn cliënten en een normaal 
gezin.”
Deed de Hartekamp Groep er alles aan om medewerkers te laten 
willen blijven?
De ontwikkelacademie bleek om over naar huis te schrijven.

Cindy, net als Daniëlle, had “een leuke carrièremove” gemaakt.
Maar “alles”, dat woord had bij haar toch wel een snaar geraakt.
Waarom bleven medewerkers? Wij wisselden opnieuw van plek.
De groep verdeeld in drieën, zelfontwikkeling scoorde niet gek.

Carolien, zo bleek, zocht in de kleinste groep een plaatsie.
Zij pleitte hartstochtelijk voor zelforganisatie.
Een orthopedagoog sprak over cliëntbetrokkenheid.
“Je werkt prettig als dat mogelijk is”, wou zij daarover kwijt.

Behoefte aan meer scholing? Een nieuwe stelling bij de kladden.
Of medewerkers alles als vanzelf in huis al hadden?
Ene Martijn beweerde dat de stelling nogal strak was neergezet.
“We zijn al een eind, maar we zijn er nooit!” En zo was het maar 
net.

Aan het eind van het kwaliteitsgesprek 
werd op ludieke wijze, door sneldichteres 
Dominique Engers, het gesprek 
samengevat met dit als resultaat.
Bruine tafels, groene stoelen, koffie, thee in thermoskannen.
Heel veel vrouwen in de zaal, toch ook nog best wat mannen.
De opkomst viel niet tegen, iedere tafel lekker vol.
En niemand schudde handen, er was Corona protocol.

Het kwaliteitsrapport 2019 werd met ons doorgenomen.
Een plaatje van drie wegen, en wat op welke weg moest komen.
Werkplezier! Daar was nog altijd onvoldoende aandacht voor.
En de vierhoek, die kon ook best beter, leerde het gehoor.

Een computer voor elk team, verbeterslag qua ICT.
Over de focus voor 2020 deelde Marian wat mee.
Behoud, en deskundigheid medewerkers bleken speerpunten te wezen.
En het netwerk, werden we door Marian de les gelezen.

Huub huppelde binnen, toen een stelling: kleur bekennen.
Vier mensen zag ik met gekleurde kaartjes langs de tafels rennen.
Het netwerk altijd betrekken bij de zorg? Veel geel ging toen omhoog.
“Mijn familie is mijn netwerk!” zei een man toen kort en droog.

 Een paarse reactie: Wendy wilde hier wel kwijt.
Het netwerk váák betrekken, maar wat haar betreft niet ALTIJD.
De familie wel of niet mee-eten? We moesten een groepje kiezen.
Een soort Ren je Rot in slow motion, had ik wel in de smiezen.

Bijlage 1  Kwaliteitsgesprek
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 Highlights over deskundigheid, we hoorden er hier vele.
Over ICT, versterkend begeleiden en over kennis delen.
De buitenwereld naar binnen halen op het gebied van veiligheid.
Behoud van medewerkers, daarover wou “future classic” iets kwijt.

De jongen in roze trui, die ik eerder zo doortastend vond.
En die ook in deze slotconclusie zeer zijn mannetje stond.
Dit vind ik ervan voor medewerkers, het persoonlijk kompas.
En Cindy? Zij wist zéker dat er afgeluisterd was.

Vervolgens werd het breder getrokken, een pleidooi voor onderzoeken.
“Maar met de focus op de individuele teams”, deed een dame uit de 
doeken.
Zelforganisatie: aandacht was een sleutelwoord.
En ieder team was anders, werd aan de tafel naast de flap gehoord.

Highlights over het netwerk, dat moest volgend jaar centraal.
Dat was de conclusie aan tafel drie, van hun verhaal.
Kwaliteit van binnen af benutten was geen straf.
Zoek in je eigen talentenbank, haal niet alles van buitenaf.

De highlights van de laatste tafel, een uitsmijter tot besluit.
“Niet alles kan door professors gedaan worden”, hoorden we hier luid.
Het netwerk, het belang van aandacht kwam opnieuw ter sprake.
En toen was het onze beurt om onze opwachting te maken.

Een woordenwolk was dit gedicht, maar voor de goede orde.
Stonden in mijn wolk alle woorden in de juiste volgorde.
En in klare Jip en Janneketaal, dat was althans het streven.
Want ik heb vandaag vóór u, niet over u heen geschreven.

Dominique Engers, Heemstede, 10 maart 2020

 Coaching on the job, daarvoor werd door een vrouw gepleit.
Want boekenwijsheid was wat anders dan de realiteit.
Tips geven was altijd goed, bij intervisie stond iemand te stralen.
Intervisie was heel verrijkend, stond ze te verhalen.

Intervisie en bijscholing waren belangrijk, zei Hella toen.
Toen naar de tafels om daar een gesprek in twee rondes te gaan doen.
Een woordenwolk, procesbegeleiders, iedereen had goeie zin.
Discussie aan de tafels, iedereen hier dook erin.

“Jip en Janneketaal”, daarvoor hoorde ik nog een pleidooi.
Cliëntvriendelijke rapporten, dat leek iedereen wel mooi.
Aan tafel zeven werd over de zorgcultuur gepraat.
“We kunnen niet staken!” riep hier een blondine een beetje kwaad.

“Als iemand ziek is dan gaan de collega’s harder lopen.
Zo is de cultuur hier!” deed zij toen een boekje open.
“We klagen nooit, we werken door, zo zijn wij, zo doen wij dat.”
Zelfs de pauze kwam ongelegen voor de tafel waar ik zat.

We waren al een eind op weg, maar zijn er nooit, nee nee.
Dus na de koffiepauze snel weer door met ronde twee.
Aan tafel drie daar vonden ze de handelingsverlegenheid niet zo fijn.
Waar zouden we volgend jaar met de ontwikkeling van het netwerk willen 
zijn?

Handelingsverlegenheid versus meer zakelijkheid.
Daarna ging het over het meten van tevredenheid.
Ik was hier heel tevreden, was graag tot twaalf uur aangeschoven.
Maar adel verplicht, er moest nog een tafel aan geloven.
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Bijlage 2: algemene scholingen 2019
2018 2019

Agressietrainingen 712 759

Basistraining Flex 15 17

BHV scholing 679 462

BIG scholing 644 644

Borderline scholing 9 0

TTV kwaliteit-veiligheid workshops 360 326

TTV teamontwikkeling workshops 105 81

TTV communicatie workshops 99 65

TTV facilitair workshops 33 261

Coachende vaardigheden 155 84

ECD training 93 237

EDU training 3

Epilepsie 74 23

Ethiek 10

Gebarencursus 116 27

Gitaarbegeleiding 7 5

Intervisie 62 102

Intimiteit - seksualiteit 7 91

Medicatieverantwoordelijken workshop 112 94

Mentale weerbaarheidstraining 25

Office 365 instructie 81

Palliatieve zorg scholing 65 42

Training Pens 61 65

Sociale Media workshop 19

2018 2019

Verschillende symposia 63

Dit Vind Ik Ervan scholing 237 255

Ergocoaches training 14 13

Flexmedewerkers introductie 81 52

Nek-schouder en rug scholing 175 68

Verbeterregister instructie 43 18

Vrijheidsbeperkende maatregelen workshop 229 208

Verwijsindex instructie 13

Zomerkrachten introductie 114 91

Privacy workshop 40 99

Versterkend begeleiden scholing 95 365

Voedselveiligheid workshop 27 36

Waterkring 94 217

Werkbegeleiding scholing 29 95

Nieuwe medewerkers introductie 166 140

Werven vrijwilligers instructie 1 11

Vervoermedewerkers workshop 17

Teamtraining 12

Veilig Plus scholing 11

Training zorglogistiek 91

Werk-privé workshop 7

Sollicitatiegesprek workshop 41

Werkplezier workshop 95

Overig 53 135

Totaal 5005 5327
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