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De zelfredzaamheid en vrijheid van cliënten hebben regelmatig 
op gespannen voet gestaan met veiligheid en gezondheid. De 
beperkingen en verandering van het dagprogramma vanwege de 
maatregelen waren voor onze cliënten soms lastig te begrijpen. Dit 
leidde tot extra spanning. Zelfredzaamheid, probeerruimte en vrijheid 
zijn focuspunten voor de komende jaren.
Een aantal voorgenomen verbeterpunten waren moeizaam en soms 
niet uitvoerbaar vanwege de coronamaatregelen. De versterking van 
het netwerk en het trainen op opleiden van medewerkers hebben 
helaas een jaar stil gestaan.
De raad van bestuur heeft besloten deze verbeterpunten en 
de eerder genoemde te behouden punten op te nemen in ons 
Toekomstplan Erop Uit.

Wij wensen je veel plezier met het lezen van ons kwaliteitsrapport 
over het coronajaar 2020. De verhalen, de trotspunten en de 
verbeterpunten, de weergave van het kwaliteitsgesprek en de 
externe verantwoording geven een helder beeld van onze kwaliteit 
van zorg.

Raad van bestuur,
Marlijn Lenselink en Desiree Sollewijn Gelpke

Dit is ons Kwaliteitsrapport in woord 2020 

Wat een bijzonder jaar was 2020!
 
Door de corona-pandemie is het leven van cliënten en medewerkers in 
één klap grondig veranderd. Niet meer alles kunnen doen wat je gewend 
bent, andere werkafspraken en vooral ook de zorgen om besmet te raken 
met het virus. De verhalen van medewerkers in dit rapport geven daar een 
helder beeld van.
 
En wat is het dan fijn dat medewerkers van de Hartekamp Groep het zo in 
hun genen hebben om goede zorg te willen blijven verlenen en creatief 
zijn in het bedenken van oplossingen. Dit heeft natuurlijk ook een keerzijde. 
Altijd maar doorgaan put uit. En ze zijn moe, onze medewerkers.
 
Het is best bijzonder om het voorwoord te schrijven over de kwaliteit van 
zorg in het jaar dat ik nog niet betrokken was bij de Hartekamp Groep. Het 
mooie daarvan is dat ik samen met mijn collega Marlijn Lenselink met 
meer afstand kan kijken naar de sterke punten en de ontwikkelpunten. 

Trotspunten die we voor de toekomst willen behouden zijn de hoeveelheid 
maatwerk, meer individuele aandacht voor de cliënt en zijn mogelijkheden 
en daardoor de versterking van de relatie met cliënten.
De samenwerking tussen medewerkers van verschillende teams is 
ook veranderd. Het samen zoeken naar oplossingen leverde begrip en 
aandacht voor elkaar op en mooie initiatieven zoals het organiseren van 
de dagbesteding op de woning. De digitalisering heeft een enorme vlucht 
genomen in de organisatie door het gebruik van Teams voor overleggen. 
Erg efficiënt, maar hierdoor tegelijkertijd ook minder informeel contact 
met elkaar. Het anders organiseren en anders werken willen we graag 
behouden en nog meer benutten.
 
 

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
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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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Topzorg#sharonincoronatijd 
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“Je bewoners en je gezin gedag zeggen” 

“Het voelt als best een tijd geleden, maar in werkelijkheid is het nog maar 
zes weken geleden. Zes weken geleden toen ik ging werken en een week 
lang niet meer thuiskwam. Zes weken geleden toen ik in beschermende 
kleding mijn cliënt moest wegbrengen, die mij snikkend in mijn armen viel. 
,,Ik hoef toch niet weg Sharon, ik ben echt niet ziek hoor. Ik voel me al veel 
beter. Ik durf niet weg. Kom je me wel weer halen? Wanneer dan Sharon?” 
Dikke tranen over zijn wangen, zo ineens weer bij me op schoot. Een man 
van bijna 1.90, even weer de bange kleine jongen. Eigenlijk mocht het 
niet, maar zo helemaal in beschermingskleding (ja, inclusief schort, bril, 
handschoenen) hield ik hem toch even stevig vast. Tuurlijk kom ik jou weer 
halen. Zo snel mogelijk. Als je weer helemaal beter bent dan vieren we ook 
een feestje oké? Met zijn hand in de mijne bracht ik hem naar de cohort. 
In de gang liet ik hem los, ik mocht niet verder. Weer grote tranen. ,,Je blijft 
toch wel hier Sharon? Wil je bij me blijven? Je laat me toch niet achter?” En 
ja.. dat deed ik wel. Want ik had nog 9 cliënten waarvoor gezorgd moest 
worden en ik had die dag nog een taak. 

Ik moest mijn kinderen van 6 en 7 vertellen dat ik ze een weekje niet zou 
zien. Er zou goed op ze gepast worden, dat was fijn. En het was nodig, want 
inmiddels was mijn vierde collega positief getest. De kleinste vroeg: “Kom 
je wel snel weer thuis mama?” “Ja schatje, natuurlijk. Zo gauw als het kan. 
Maar jullie zijn nu gezond en dat is mama ook en de overige mensen die 
hier wonen ook. En ik ga er heel hard voor zorgen dat dat zo blijft.”

Of ik dat kon waarmaken wist ik niet, we kregen namelijk al anderhalve 
week steeds weer positieve resultaten terug van de corona-testen. Bang 
ben ik nooit echt geweest voor corona, met een zonnige instelling bezwoer 
ik het gevaar. Je kan toch gewoon een keertje ziek worden dacht ik? Ja dat 
kan ook. Maar 60 procent van je team in één keer missen, dat kan dus niet. 

Topzorg#incoronatijd 
Sharon Holtslag, senior begeleider Kerklaan
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Ik maakte me eerlijk gezegd ook geen zorgen om mezelf. Wel dacht ik, 
maar wat als ik positief test? Wie is er dan nog voor mijn bewoners? Drie 
diensten per dag draaien met maar drie medewerkers kan gewoon niet. 
Laat staan met nog minder. En laat je iemand anders werken, dan laat 
je diegene extra risico lopen. Diegene en zijn naasten. Kan je iemand dat 
risico laten nemen? En kan je je cliënten in zo een onveilige, spannende tijd 
opzadelen met een vreemd gezicht?

En ja, ook ik ben corona-moe. Ook ik wil weer gewoon werken zonder alle 
middelen. Ik wil weer zelf op stap en wat leuke dingen doen. Naar de kroeg 
en naar het pretpark met de kids. Maar de realiteit is dat corona er nog 
steeds is en ik wens ook niemand onze coronatijd op de Kerklaan toe.  
Wij leerden op de harde manier hoe belangrijk beschermende middelen 
zijn. Hoe belangrijk het schoonmaken en ontsmetten is. 

De besmettingen binnen de Hartekamp Groep lopen weer op. Ik heb me 
suf gepuzzeld hoe ik bij kan dragen aan een vermindering hiervan. Ik kwam 
niet verder dan het delen van mijn verhaal. Heel misschien spreekt het 
aan. Zijn er mensen die dit verhaal lezen en denken; tja ik kan best even ziek 
zijn, maar kunnen mijn bewoners mij missen? Kan mijn thuis mij missen? 
En dan hoop ik dat er besef komt dat je in deze moeilijke tijden best wel een 
beetje onmisbaar bent.”



Het proces
We hebben, mede onder invloed van corona, de reflecties in 2020 op een 
andere manier georganiseerd. 
Tijdens de eerste coronagolf hebben de dagbestedingsteams op de 
woningen gewerkt.  Hierdoor hoefden we de woongroepen niet te mengen 
en konden we verspreiding van het virus voorkomen. Dit was de uitgelezen 
mogelijkheid om meerdere disciplines tegelijk te laten reflecteren op 
de kwaliteit van de zorg. Dagbestedingsteams werden gevraagd deel 
te nemen aan de reflectie van de woningteams. Ook leidinggevende, 
gedragsdeskundige en teamcoach vroegen we aan te sluiten bij de 
reflectie. Hiermee reflecteerde het multidisciplinair team op de kwaliteit 
van de zorg van de cliënt. 

Ondanks de coronadrukte hebben maar liefst 100 teams (87%) 
gereflecteerd. Hier zijn we erg trots op. De uitkomsten van alle reflecties 
hebben we verwerkt in een conceptrapport dat op 25 februari jl. 
in het managementteam werd besproken. Op 10 maart volgde 
het kwaliteitsgesprek; de online bespreking van het rapport met 
de stakeholders (medezeggenschapsorganen, zorgmedewerkers, 
managementteam, stafmedewerkers, raad van bestuur en raad van 
toezicht) 
De jaarlijkse externe visitatie vond plaats in mei.

Totstandkoming van dit rapport
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Opzet van het rapport 
We blikken kort terug op de verbeteracties kwaliteitsrapport 2019. 
Daarna besteden we aandacht aan het centrale thema van 2020; 
kwaliteit van zorg in coronatijd.

Wij hebben de teams gevraagd hierop te reflecteren met daarin de 
volgende gesprekspunten:
       trots- en ontwikkelpunten. Deze komen terug in de  algemene 
 bevindingen omdat het ook over punten gaat die niet direct met 
 de coronatijd te maken hebben. De ontwikkelpunten worden
 verder niet uitgewerkt naar wat we willen behouden in relatie tot  
 corona;
       betrokkenheid van het netwerk tijdens de lockdown;
       invloed van corona op het interdisciplinaire team;
       dilemma’s in de zorg naar aanleiding van corona;
       wat willen we na corona behouden? 

Cliënten hebben zich ook uitgesproken over hun ervaringen met corona 
in het cliënt ervaringsonderzoek ‘Dit Vind Ik Ervan’ (DVIE). In de algemene 
bevindingen vindt hierover een terugkoppeling plaats.

Cijfers over Fouten Ongevallen en Bijna Ongevallen (FOBO) zijn terug te 
vinden in het hoofdstuk veiligheid. 

Het laatste deel van het rapport is bestemd voor de samenvattingen van 
het kwaliteitsgesprek en externe visitatie.



“Vertrouwen verbindt” 

Zo begint Melissa Jansen, senior begeleider van Eekhoornlaan 81. 
Melissa zorgt met 12 collega’s (1 vaste collega aangevuld met zzp-collega’s) voor 
vier cliënten. 
In 2020 hebben Melissa en haar collega’s keihard gewerkt om de woongroep van 
vier mannen met moeilijk verstaanbaar gedrag een nieuw dagprogramma aan 
te bieden, voor te bereiden op herintreden in een groep, vrijheidsbeperkende 
maatregelen af te bouwen en daardoor hun kwaliteit van leven te verbeteren. 

“Het was echt nodig om de kwaliteit van leven van de mannen te verbeteren. Je 
kunt je voorstellen dat het iets met je doet als je dag en nacht op je kamer zit. 
Dat de omgeving een negatief beeld van jou heeft en zelfs bang voor je is. 
We zijn begonnen met doelen stellen waarin de focus lag op de mogelijkheden: 
samen eten, samen naar dagbesteding. Alles samen doen met als doel om te 
bouwen aan vertrouwen. 
In de loop van de tijd merkten we dat achter de kamerdeur een lieve, maar heel 
erg bange jongen zit. 

Ons hele team is steeds bezig geweest om er te zijn en erop te vertrouwen dat elke 
activiteit met een goed resultaat kon worden afgesloten. In babystapjes. 
Bouwen aan vertrouwen duurt lang, maar kijk nou zelf wat een mooi resultaat. 
Afbouw van medicatie en beperkende maatregelen. De deuren zitten niet meer op 
slot. We zijn net een week met de cliënten op vakantie geweest. Dat was nog nooit 
gebeurd. 

Corona heeft wat ons betreft goed uitgepakt. Wij kregen onze eigen ruimte voor 
dagbesteding. Zonder corona was dat niet gebeurd. Cliënten mochten geen 
bezoek ontvangen en zij vertelden ons hoe moeilijk ze dat vonden. Zij leerden op 
ons te vertrouwen. De familie leerde ons vertrouwen en zagen ons enthousiasme. 
Cliënten zijn enthousiast en willen sneller dan soms kan. Ze vragen zelf om afbouw 
van medicatie en of we de volgende keer niet met het vliegtuig op vakantie 
kunnen”.

Topzorg#incoronatijd  
Melissa Jansen, senior begeleider Eekhoornlaan
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Tijdens het kwaliteitsgesprek over 2019 hebben we de afspraak gemaakt 
ons in 2020 te focussen op 3 grote thema’s (verbeteracties). Kort na het 
kwaliteitsgesprek brak corona uit en dit gooide flink wat roet in het eten.
De ambities zijn slechts gedeeltelijk gehaald. Hieronder een terugkoppeling.

Betrekken van het netwerk 

Verbeteractie
Het netwerkbeleid wordt beschreven en de teams krijgen praktische 
handvatten om hier invulling aan te geven. Een veelgenoemd idee is 
om een succesbank te ontwikkelen. Hier kunnen teams hun successen 
beschrijven zodat men van elkaar kan leren. 

Terugkoppeling
Het netwerkbeleid is in 2020 vastgesteld. In 2021 gaan we met elkaar aan 
de slag om het beleid in de praktijk toe te passen. Dit punt komt terug in 
route 1 van het Toekomstplan Erop Uit2.

Boeien en binden van medewerkers 

Verbeteractie
Medewerkers krijgen ruimte voor het goede gesprek over hoe zij hun werk 
beleven. De TTV-ers kwaliteit, managers en teamcoaches zorgen voor een 
goede vorm.

 

Terugkoppeling verbeteracties uit 
het kwaliteitsrapport 2019
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Terugkoppeling
We hebben acties uitgezet om nieuwe medewerkers te werven en zich 
welkom te voelen (boeien):
       1. we willen de teams beter ondersteunen bij het werven en  
 selecteren van nieuwe medewerkers. Daarom is de formatie van  
 het team recruitment uitgebreid.
       2. de introductie-app die we nieuwe medewerkers aanbieden,  
 wordt ge-update en in 2021 opnieuw gelanceerd;
       3. we hebben ons voorbereid om het buddy-systeem voor nieuwe  
 medewerkers uit te breiden en alle nieuwe medewerkers een  
 standaard introductieprogramma te bieden op visie en
 methodiek, mentale en fysieke weerbaarheid.

We zetten in op het behoud van medewerkers (binden). Daarvoor 
hebben we de volgende acties voorbereid:
      1.  vanaf april 2021 word het aanbod soft-skills (zoals online  
 trainingen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling) 
 vergroot en toegevoegd aan de huidige voorzieningen voor 
 medewerkers;
      2. daarnaast hebben we ons voorbereid op de mogelijkheid dat 
 medewerkers jaarlijks een voortgangsgesprek kunnen voeren
 met iemand naar eigen keuze;
      3. we zijn gestart met een loopbaanadviseur en exit-onderzoek.

Verdere acties komen terug in route 3 van het Toekomstplan Erop Uit
De ruimte voor het goede gesprek over hoe medewerkers hun werk 
beleven is door corona zeer beperkt gebleven.

2 Toekomstplan Erop Uit, visie en doelen voor de komende jaren.



Kennis over de doelgroepen
Verbeteractie
We gaan de kennis over de doelgroepen op de locaties vergroten. 
In de vierhoeks-overleggen (overleg tussen team, gedragsdeskundige, 
teamcoach en manager) is leren en deskundigheidsbevordering een 
vast agendapunt. Daarnaast krijgt deskundigheidsbevordering vorm in 
het programma complexe zorg en in de Hartekamp Groep Academie. 

Terugkoppeling
Corona vulde de agenda van de vierhoeks-overleggen. Daardoor was 
leren en deskundigheidsbevordering geen vast agendapunt.
Het belangrijke opleidingsprogramma Complexe zorg is met enige 
corona-vertraging gestart.
Dit opleidingsprogramma is gericht op alle medewerkers die werken op 
een groep waar voornamelijk complexe zorg wordt geboden.
Dit punt komt terug in route 2 van het Toekomstplan Erop Uit.
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“Gebed zonder end”

Sandra Kaptijn, senior dagbesteding Duinwijklaan, heeft het afgelopen half jaar 
veel ervaring opgedaan met corona. “Alweer in quarantaine, weer geen bezoek 
op de Duinwijklaan en cliënten die inmiddels al voor de 6e keer getest worden”, 
verzucht Sandra. 
De laatste maanden slaat de vermoeidheid toe. “Wat we ook doen, hoe we ons 
ook aan alle maatregelen houden, we houden corona niet buiten de deur.   
Het kost heel veel energie. Pak aan, pak uit, ‘s morgens weet je niet of de collega’s 
die zijn ingeroosterd ook daadwerkelijk komen, diensten ruilen, of dat er weer 
cliënten getest moeten worden. Er is geen tijd voor rust in je hoofd.”

De Duinwijklaan was de eerste locatie met een corona-uitbraak. “Alles was nieuw 
en in mijn beleving stonden we er alleen voor. Dat het nieuw was voor de hele 
organisatie, daar had ik toen echt geen begrip voor. We voelden ons niet gehoord 
en niet geholpen”, aldus Sandra. 
“Hoe anders is dat nu. Elke dag is er overleg met het kernteam als 1 of meer 
cliënten positief zijn getest, er zijn afspraken en er is hulp. Toen 5 cliënten van de 
Duinwijklaan corona kregen ben ik, of 2 andere collega’s, met ze meegegaan 
naar de cohort. Omdat wij die cliënten kennen, konden we echt iets voor ze 
betekenen. Zeker op het gebied van welzijn. Of het gedrag van de cliënt vertalen 
voor de arts, omdat de arts de cliënt niet kent. We waren echt van toegevoegde 
waarde en we deden het samen.”

Op de vraag of corona ook iets heeft opgeleverd zegt Sandra: “De samenwerking 
met wonen is enorm versterkt. We gaan het samen aan. We werken nu op 
de woning en het kan zijn dat we zorgtaken doen. Dat is niet voor iedereen 
eenvoudig, want dagbesteding en zorg zijn echt verschillende vakgebieden.  
Maar we waarderen veel meer elkaars kwaliteiten.”

“Ik kan niet wachten tot corona over is. Het eerste wat ik wil doen is de cliënten 
weer mixen. Hun wereld is zo klein, ze zien altijd dezelfde gezichten. Dat zal hun 
kwaliteit van leven echt verbeteren.”

Topzorg#incoronatijd  
Sandra Kaptijn, senior begeleider dagbesteding Duinwijklaan
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Er is veel energie gestoken in de bescherming van de veiligheid en de 
gezondheid van medewerkers en cliënten. 
Hieronder een kort overzicht: 
 
 
       er is een werkgroep corona geïnstalleerd. De werkgroep maakt 
 afspraken en is vraagbaak voor teams, cliënten en het netwerk;
 medewerkers en netwerk kunnen vragen stellen bij het  
 informatiepunt corona;
 tot de zomer zijn geen besmettingen bij cliënten vastgesteld; 
       in september gaat de teststraat op locatie Hartekamp van start.  
 Ook medewerkers kunnen zich laten testen en hebben binnen 
 24 uur de uitslag;
       in september wordt voor het eerst de cohort afdeling in gebruik
 genomen;
 uniforme afspraken zijn niet altijd 1 op 1 toe te passen. 
 De uitzonderingscommissie bespreekt alle aanvragen voor 
 maatwerk;
 de maatregelen van de overheid zijn steeds gedeeld met cliënten, 
 medewerkers en netwerk om begrip en betrokkenheid te 
 verkrijgen. Cliënten ontvingen een praatplaat en er zijn ruim
 353.000 nieuwsbrieven verstuurd naar medewerkers en netwerk.

Uit de teamreflecties
 
In maart, bij de start van de intelligente lockdown, werd het leven van 
cliënten en medewerkers heel anders. Vrijheden werden beperkt, 
dagprogramma’s aangepast (geen dagbesteding òf dagbesteding in de 
woning), de hoeveelheid (fysieke) contacten met de buitenwereld zoals 
familie en vrienden was beperkt. Hoe langer dit duurde, hoe moeilijker het 
werd. De uitzonderingscommissie van de werkgroep corona nam steeds 
meer verzoeken om maatwerk in behandeling. 

Met de maatregelen hielden we de besmettingen gelukkig buiten de deur. 
Als alternatief voor fysiek contact introduceerden we beeldbellen. Familie 
kon communiceren met hun verwant via de iPad. 

De fysieke contacten tussen medewerkers onderling werden ook 
beperkt. Alle gemeenschappelijke activiteiten, vergaderingen en 
scholingen konden alleen doorgaan via Teams. Voor sommige cruciale 
opleidingen en bijscholingen dekte Teams slechts gedeeltelijk de lading. 
Multidisciplinair werken vond ook op afstand plaats. 

Gelukkig werd het leven in de zomer wat normaler.
De 1e golf werd geëvalueerd en de belangrijkste conclusie was; zoek een 
betere balans tussen veiligheid en welzijn. Voorkom grote beperkingen in 
de bezoekregelingen.

Tijdens de 2e golf kregen cliënten en medewerkers te maken met 
besmettingen. Veel cliënten en medewerkers werden ziek. Quarantaine 
kwam regelmatig voor en op de cohort afdeling werden steeds meer 
cliënten verpleegd.
De mondkapjesplicht maakte het er niet gemakkelijker op. Dagbesteding 
en bezoek bleven mogelijk, maar onder strakke voorwaarden.
 

Algemene bevindingen over 2020
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Corona heeft een enorme wissel getrokken op cliënten, netwerk, medewerkers en organisatie. We hebben de teams gevraagd vooral te 
reflecteren op de kwaliteit van zorg. 
De effecten op medewerkers en organisatie waren groot. Veel organisatiepunten zijn veelal direct van invloed op cliënten en het netwerk. 



De teams hebben in hun reflecties uitgebreid bij deze situatie stilgestaan. 
 
Trotspunten 
       Teams zijn erg trots op cliënten en medewerkers. Veerkracht en 
 flexibiliteit typeerden het handelen in de coronaperiode.
       De relatie tussen cliënt en zijn begeleiders is versterkt dankzij meer 
 individuele aandacht en maatwerk. 
       De samenwerking tussen dagbesteding en wonen werd versterkt 
 omdat er bij elkaar in de keuken werd gekeken.

Ontwikkelpunten
       Onderlinge afspraken maken en feedback geven (elkaar, andere 
 teams en netwerk) blijven belangrijke ontwikkelpunten voor de 
 toekomst.
       Het verbeteren van het methodisch werken (rapporteren op 
 doelen, beter gebruik maken van DVIE en toepassen van
 versterkend begeleiden) staat naar aanleiding van de reflecties in 
 veel verbeterregisters en wordt als een organisatie-breed 
 ontwikkelpunt gezien.
       Zorg op maat (bijv. dagbesteding) en het verder ontwikkelen van
 de relatie tussen begeleider en cliënt zien veel teams als
 ontwikkelpunt voor 2021. 

Algemene bevindingen over 2020
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“Gehoord worden vergroot de betrokkenheid van het netwerk”

Op de vraag hoe Hans het afgelopen jaar heeft ervaren zegt hij: “Corona heeft invloed 
op de kwaliteit van de medezeggenschap. Het was en is nog steeds een lastige tijd 
waarin veel niet kon, er nog weinig bekend was en vanuit die onbekendheid grote 
middelen zijn ingezet. Het sluiten van dagbestedingslocaties en het inperken van de 
bezoekregeling hebben enorme impact gehad.”
 
Hans heeft deze periode ook ervaren als constructief en positief. “Constructief omdat 
de lijntjes met de raad van bestuur (rvb) heel kort waren. De rvb heeft voorgenomen 
besluiten voortdurend met de cvr gedeeld en de belangen van vertegenwoordigers 
zijn steeds meegenomen. En positief omdat de cvr kon meedenken en meepraten in 
het proces van niets naar normaliseren waar het kan.

Heel positief is de groei van het vertegenwoordigerspanel. Een toename van 47% 
afgelopen jaar. “Niet verwonderlijk” zegt Hans. “Corona raakt iedereen. Mensen willen 
zich dan ook laten horen. Gehoord worden versterkt en vergroot de betrokkenheid.” 

Over de informatievoorziening heeft Hans niets dan lof. 
“De digitale nieuwsbrief met de laatste informatie ontvingen vertegenwoordigers 
2 tot 3x in de week in hun mailbox.” 
De communicatie met de woning zou wat Hans betreft wat intensiever kunnen. 
“Enerzijds begrijpelijk, want de woning is druk bezig met het toepassen van de regels. 
Anderzijds vergroot contact met vertegenwoordigers de wederzijdse betrokkenheid. 
Dat komt ons allemaal ten goede.”

Medezeggenschap#incoronatijd  
Hans Wolf, voorzitter centrale vertegenwoordigersraad (cvr)
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In vergelijking met 2019 valt op dat de categorieën ‘Top!’ en ‘Goed’ in 2020 aanzienlijk minder worden genoemd. Dat zien we in alle domeinen 
terugkomen. Wat verder opvalt is de uitslag in de categorie ‘Geen Antwoord’. Die is bijna twee keer meer genoemd dan in 2019.
 
De kerngroep kwaliteit kan daar moeilijk betrouwbare verklaringen voor geven. Aan de centrale cliëntenraad en centrale vertegenwoordigersraad 
is gevraagd of zij een eerste reactie konden geven om dit te interpreteren. Dit heeft niet een duidelijke interpretatie opgeleverd.
Wij vinden het belangrijk om te weten te komen waar de verschuivingen vandaan komen en gaan dat dit jaar uitzoeken.

Er zijn dit jaar 648 gesprekken vastgelegd. Dat zijn er ruim 900 minder dan vorig jaar. 
Hieronder de belevingsscore van de cliënten van 2020 en 2019.
Ieder domein heeft in het overzicht een kleur gekregen en in het schema wordt duidelijk hoeveel procent van de cliënten per domein een top, goed, 
matig, slecht of geen antwoord gegeven heeft.

Rapportage ‘Dit vind ik ervan!’
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... de betrokkenheid van netwerk in de lockdown

In de kwaliteitsrapporten van de afgelopen jaren was betrokkenheid van 
het netwerk één van de centrale thema’s. Corona heeft veel invloed gehad 
op het welzijn van cliënt en netwerk. Het fysieke contact tussen cliënt en 
zijn netwerk was vanwege de bezoekregelingen beperkt of onmogelijk. 
Het sociale leven kwam, zoals voor iedereen, bijna tot stilstand (sluiting 
sportclubs, hobbyclubs, café en restaurants). De cliënten vonden dit erg 
moeilijk.

Ingezette ontwikkelingen om via beeldbellen contact te hebben werden 
versneld doorgevoerd. Iedere locatie kreeg een extra iPad waarmee 
cliënten contact met hun netwerk konden maken. Ook nam het netwerk 
meer initiatief om contact met de cliënten te zoeken.

Door de snelheid van de te nemen maatregelen en het onvoldoende 
betrekken van het netwerk bij de evaluaties kregen vooral de teams te 
maken met vragen en onbegrip.
Na het versoepelen van de bezoekregeling na de 1e golf kreeg het begrip 
van het netwerk voor de overgebleven beperkingen meer en meer de 
overhand.

... het multidisciplinaire team 

Corona heeft vooral de samenwerking tussen wonen en dagbesteding erg 
versterkt. Er ontstond meer aandacht/begrip voor elkaar en de flexibiliteit 
nam toe. De werkwijze (bijv. dagbesteding op de woning) en het ritme (bijv. 
andere tijden) werden aangepast. De fysieke afstand tot andere disciplines, 
door thuiswerken, nam toe en overleggen via Teams was in veel situaties 
geen goed alternatief. De zakelijkheid nam toe, maar het informele contact 
werd gemist. Deze manier van werken heeft dus voor- en nadelen.
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Invloed van corona op ...



Maaike: “Na corona ga ik weer naar 
muziekfeesten en festivals” 

Maaike weet precies hoe het is om in 
quarantaine te zitten.
“Het is niet zo leuk, je mag niets. Ja, soms 
even in de voortuin of in de achtertuin. Tien 
dagen is echt lang. Ik begrijp het wel hoor, 
maar verplicht binnen zitten is echt moeilijk. 
Gelukkig kreeg Sjaan wel lekkere drop van de 
begeleiders. De begeleiders haalden voor 
ons de boodschappen omdat we dat zelf niet 
mochten. ”

Medezeggenschap#incoronatijd
Maaike, Mark en Chavelly, leden centrale cliëntenraad
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Mark: “Kijken hoe mijn werkplek eruit 
ziet”  

Mark wil geïnformeerd worden en informatie 
doorgeven. Hij heeft ook in quarantaine 
gezeten. Thuis met zijn familie. Hij had contact 
met zijn begeleiders via beeldbellen. 
“In het begin was er heel weinig informatie 
direct voor de cliënten. Het gaat over ons, 
dus wij moeten ook weten waarom er 
regels gemaakt worden. Eigenlijk zou je 
onze adressen moeten vragen en het ons 
persoonlijk vertellen. Later is dat wel beter 
gegaan.
Ik ben benieuwd hoe alle werkplekken eruit 
gaan zien na corona en wie waar zit.” 

Chavelly: “Eigenlijk best wel prettig 
even niets moeten“

“Het was best moeilijk om vrienden en familie 
te moeten missen” zegt Chavelly. “Maar ook 
wel rustig, dat vond ik fijn. Ik heb dus geleerd 
dat ik het rustiger aan mag doen en niet zo 
van hot naar her moet gaan. Door corona 
begrijp ik dat ik blij moet zijn met wat ik heb, 
dat ik gezond ben. Én dat ik mijn prik al heb 
gehad. Net als Maaike verheug ik me ook op 
muziekfeesten en festivals. Die heb ik heel erg 
gemist”. 



Veiligheid stond voorop, maar daarmee kwam de zelfredzaamheid en vrijheid van 
cliënten onder druk. De coronamaatregelen belemmerden hen bij het invullen van 
een zinvolle dag.
Het gevolg hiervan was dat cliënten aan meer spanning onderhevig waren. 
Dit vroeg veel aandacht van de medewerkers.

Uniforme afspraken stonden vaak op gespannen voet met de situatie van de 
individuele cliënt. 
In de vierhoek (locatie - manager - gedragsdeskundige - teamcoach) werd de 
vertaalslag van centraal (algemene corona-afspraken) naar decentraal gemaakt. 
In heel wat situaties leidde dat tot maatwerkoplossingen met een goede balans 
tussen veiligheid van zorg – kwaliteit van zorg.  
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Corona-dilemma’s 



“Jij kiest zelf. Ook voor de consequenties!” 

“De coronacrisis en alle maatregelen zijn pittig, maar het levert ook iets op”, vindt Ellen. 
“Ook hier ervaren de cliënten hetzelfde als in de maatschappij. Wat de één goed vindt, vindt de 
ander lariekoek. En daar ontstaan dan hele gesprekken over. Die gesprekken hebben echt veel 
opgeleverd. Want hoe blijft de cliënt overeind als belangrijke vrienden tegen de maatregelen 
zijn?
We hebben met de cliënt de voor- en nadelen besproken, de keuzemogelijkheden en de 
consequenties van keuzes. De cliënt heeft ondanks de druk die op hem werd uitgeoefend zelf een 
keuze gemaakt, waar hij achter is blijven staan. Zo dapper, omdat die keuze gepaard ging met 
veel weerstand bij die vrienden. Maar ook met trots over de persoonlijke groei en ontwikkeling. 
Gelukkig is de vriendenkring inmiddels bijgedraaid.”
“Een ander voorbeeld is een cliënt die zich niet aan de maatregelen wilde houden”, gaat Ellen 
verder. “Ook toen hebben we meerdere gesprekken gevoerd over keuzes en consequenties. 
Het risico dat de mede-cliënten en begeleiders besmet zouden worden was aanwezig. 
Dat resulteerde erin dat cliënt niet op bezoek kon op de groep, in zijn eigen woning verbleef 
en begeleiders of telefonisch of op ruime afstand contact met hem hielden. Dat was de 
consequentie van de keuze van de cliënt: jij kiest zelf, maar dan zijn de consequenties ook voor 
jou.”
Corona bracht ook rust. Zo kwamen Ellen en haar collega’s erachter dat een cliënte veel meer 
relaxt was toen ze dagbesteding op de locatie bij de woning kreeg. 
De vraag of de taxi wel of niet kwam en of die wel op tijd kwam, leverde altijd veel spanning op. 
“We hebben het nog geprobeerd toen dagbesteding op de andere locatie weer mogelijk was.
Maar uiteindelijk hebben we samen met de wettelijk vertegenwoordiger een andere keuze 
gemaakt. Zij gaat nu heel ontspannen en rustig in de buurt naar dagbesteding.” 

“Corona heeft ons veel geleerd, we zijn goed geïnformeerd door de coronawerkgroep en 
de bezoektent was een prima alternatief. De fysieke aanwezigheid van gedragsdeskundige en de 
teamcoach missen we zeker.”

Topzorg#incoronatijd
Ellen, senior begeleider wonen
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Heeft corona invloed gehad op het 
aantal incidenten?
Het is altijd een risico om hier alleen op basis van cijfers een 
uitspraak over te doen.
Cijfers kunnen stijgen omdat er bijvoorbeeld meer agressie 
ontstaat, maar ook dalen omdat teams minder tijd hebben dit te 
melden.
 
Het overzicht op de volgende paginalaat de verschillen per 
kwartaal zien in 2020 ten opzichte van 2019. Bij de cijfers van 2019 en 
1e kwartaal 2020 speelde corona geen rol. De invloed van corona 
is wel te zien in de cijfers over de laatste 3 kwartalen van 2020. Zo is 
vergelijken mogelijk met inachtneming van eerdere opmerkingen. 

Per 1 oktober 2020 is de FOBO systematiek verbeterd. De categorie 
contact met gevaarlijke stoffen en besmettingsrisico is gesplitst in 
contact gevaarlijke stoffen en besmettingsrisico (corona).

Veiligheid (FOBO)
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1e kw
2020

1e kw
2019

2e kw
2020

2e kw
2019

3e kw
2020

3e kw 
2019                

4e kw
2020

4e kw
2019

Agressie (ook verbaal) 622 698 705 571 839 656 749 581

(Vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling 8 1 2 2 4 5 0 3

Medicatie 330 330 337 324 421 333 351 401

Vallen/bezeren (incl. stoten/ knellen/ botsen) 127 136 111 123 153 128 157 154

Vermissing (weglopen) 19 27 24 34 27 25 24 18

(Vermoeden van) seksueel overschrijdend gedrag en/of 
misbruik

34 20 23 26 42 23 28 28

Verbranden/brand 4 4 5 12 4 11 9 5

Voeding en/of verslikincident 8 24 24 16 29 14 14 12

Contact met gevaarlijke stoffen en besmettingsrisico 5 3 5 0 4 6 n.v.t. 1

Contact met gevaarlijke stoffen n.v.t. n.v.t. n.v.t. v.n.t. n.v.t. n.v.t. 6 n.v.t.

Besmettingsrisico n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 24 n.v.t.

Gevaarlijke situatie door defect hulpmiddel 11 6 7 10 10 8 10 6

Arbo 3 2 1 1 0 2 0 0

Vervoer 6 10 1 3 2 6 6 3

Procedure, instructie of afspraak niet nagekomen 63 67 60 67 67 48 49 62

Informatieveiligheid en/of privacy 2 0 3 1 4 4 2 3

Anders 129 186 124 157 188 139 154 164

Totaal 1.371 1.514 1.432 1.347 1.794 1.408 1.583 1.441

Veiligheid (FOBO)
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Fouten, ongevallen, bijna ongevallen (FOBO)



Wat valt op? 
In 2020 werden er 6.180 incidenten gemeld. In 2019 waren dat er 5.710. Een toename van 8%.

De drukte in coronatijd heeft er niet toe geleid dat er minder gemeld is. 
De toename van het aantal meldingen in vergelijking met 2019 zien we vooral terug in het 3e kwartaal (27%); 
vakantietijd voor de 2e golf.

Top 3 categorieën FOBO’s

      1.  Agressie
 2020: 2.915 meldingen  Corona kwartalen: 2.293 meldingen
 2019: 2.506 meldingen  Kwartalen 2019: 1.745 meldingen
 Een toename van 16%  Een toename van 31%

     2. Medicatiefouten
 2020: 1.439 meldingen 
 2019: 1.388 meldingen
 Een toename van 4%

     3. Vallen
 2020: 548 meldingen
 2019: 541 meldingen
 Een toename van 1%

Conclusie: corona heeft invloed gehad op de hoeveelheid gemelde agressie incidenten.
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Ondanks alle ellende en leed heeft corona ons ook iets opgeleverd dat we graag 
willen behouden:
       de open blik ten aanzien van de cliënten met hun mogelijkheden;
       de samenwerking tussen wonen en dagbesteding;
       het gebruik van verschillende communicatiemiddelen; 
       teamsamenwerking: creatief denken in oplossingen, onderlinge 
 betrokkenheid, saamhorigheid, flexibiliteit en veerkracht;
       maatwerk door ondersteunende diensten.

Deze punten werden in het Management Team overleg van 25 februari besproken. 
Graag willen wij deze punten in 2021 behouden. Dat wordt het meest effectief op 
teamniveau opgepakt in de vierhoek en de verbeterregisters. 

Wat willen we na corona behouden?
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“Onszelf opnieuw uitgevonden: vtenv 2.0”
“Het team vrije tijd en vrijwilligers (vtenv) is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor cliënten en 
het regelen van de inzet van vrijwilligers bij grote en kleine activiteiten van de afdeling, wonen en dagbesteding. 
Activiteiten die gericht zijn op elkaar ontmoeten, samen plezier maken. Met de komst van corona hebben wij 
onszelf bijna helemaal opnieuw moeten uitvinden. Want samen zijn kon niet, bezoek op de woningen was niet aan 
de orde en het mengen van cliënten van verschillende woongroepen leverde gezondheidsrisico’s op. 
Ja, dan moet je wel even schakelen en binnen alle beperkingen kijken naar wat wél kan. Maar dan coronaproof en 
met toestemming van de organisatie.

Waar ik heel trots op ben is dat mijn vijf collega’s heel kleinschalig, bijna per woning, activiteiten kunnen bedenken 
en organiseren en onze activiteiten naar de cliënten toe hebben gebracht. 
De huiszangeres die zingend in de elektrokar over het terrein rijdt, digitale muziekbingo op de woning met een 
prijzentasje voor de winnaar, Sinterklaas schudt dit jaar geen handen maar zwaait vrolijk naar cliënten vanuit de 
paardentram en kant-en-klaar knutselpakketjes met de kerst. We hebben optredens van de Lachende Zon laten 
filmen en de filmpjes staan op de cliëntpagina, met instructie voor begeleiders om samen met cliënten naar deze 
voorstellingen te kijken. 

Een groot succes is de digitale disco met DJ Ronald. Dan ga ik met mijn laptop naar Ronald toe en via Teams gaat 
het los. Het is ontzettend leuk om te zien hoe cliënten en hun begeleiders op de woning aan het swingen zijn.  
En Ronald straalt! 
De techniek helpt bij het contact met de cliënten. Daardoor kon de speel-o-theek doorgaan, was er voorlezen, 
zingen, beeldbellen en er zijn zelfs instructiefilmpjes gemaakt door leerlingen van het Clusiuscollege. 

Binding houden met vrijwilligers was een ander belangrijk punt. Af en toe een cadeautje via de post. 
Medewerkers doen ook heel erg hun best om de relatie met de vrijwilligers levend te houden. Dat is echt fijn. 
Want er moet aandacht zijn voor de verbinding tussen cliënten en vrijwilligers. Jubilerende vrijwilligers hebben 
we thuis een Hansje overhandigd als dank voor hun jarenlange inzet.
 
Dankzij Fonds Hartewensen hebben we extra kleinschalige buitenoptredens kunnen organiseren en mochten 
woningen een spel uitkiezen. Fonds Hartewensen draagt al vele jaren bij aan een goede dag voor cliënten.
 
Als corona weer voorbij is gaan we hard aan de slag om nieuwe vrijwilligers te werven. 
Want hoe helpend de techniek ook is, er gaat niets boven persoonlijk contact tussen mensen. 
Zo persoonlijk mogelijk. Elke dag!”
 

Topzorg#incoronatijd
Caroline Salomonsz, team vrije tijd en vrijwilligers
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Bijna 50 stakeholders (directe zorgmedewerkers, medewerkers 
van de behandeldienst, managers, ondersteunende diensten, 
vertegenwoordigersraden, raad van bestuur en raad van toezicht) 
bespraken via Teams de inhoud van het kwaliteitsrapport.
Dit digitale gesprek met zo’n grote groep was een grote én een succesvolle 
uitdaging. 
 
In het kwaliteitsgesprek werd hét thema uit het kwaliteitsrapport 
(zie pagina 20) besproken;

Wat  we na corona willen behouden:
 de open blik ten aanzien van de cliënten met hun mogelijkheden;
 de samenwerking tussen wonen en dagbesteding;
 het gebruik van verschillende communicatiemiddelen; 
 teamsamenwerking: creatief denken in oplossingen, onderlinge 
 betrokkenheid, saamhorigheid, flexibiliteit en veerkracht;
 maatwerk door ondersteunende diensten.

Bovenstaande punten werden verwerkt in 4 workshops met de volgende 
thema’s:
 hoe ontwikkelen we de coronalessen voor wonen/dagbesteding 
 door;
 hoe kunnen we de samenwerking binnen de teams verder
 versterken; 
 met welke (on)mogelijkheden in relatie tot de cliënt hebben we te 
 maken gehad? Hoe behouden we het goede;
 op een andere manier betrekken van het netwerk in coronatijd;  
 Hoe doen we dat?

De deelnemers aan de workshops werd gevraagd actiepunten te 
formuleren voor de vierhoeken. In het managementteam van 25 februari 
jl. is afgesproken dat de vierhoeken de punten oppakken die we willen 
behouden. De kerngroep kwaliteit heeft, in het kader van de focus, voor één 
actiepunt per thema gekozen die onderdeel zijn van één van de routes uit 
het Toekomstplan Erop Uit. 

Verslag kwaliteitsgesprek 10 maart 2021
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1 Route 1: Netwerk en samenleving
Op een andere manier betrekken van het netwerk in coronatijd; 
Hoe doen we dat?
Ontdekken en doorontwikkelen van allerlei mediavormen zoals 
digitale vieringen van vtenv en het maken van vlogjes voor 
familie.

Route 2: Versterken complexe en 
intensieve zorgvraag
Met welke (on)mogelijkheden in relatie tot de cliënt hebben we 
te maken gehad? Hoe behouden we het goede?
Stel teams de volgende vragen:
 wanneer hebben wij de client belemmerd door 
 onderschatting en/of bescherming;
 in hoeverre heeft de client gebruik kunnen maken van 
 probeerruimte;
Deze vragen worden opgenomen in het format van de reflectie 
2021 en daarnaast wordt dit verwerkt in het formulier van het 
toekomstperspectief in ONS. 

Route 3: Zorgen dat het werk gedaan 
kan blijven
Hoe ontwikkelen we de coronalessen voor wonen/dagbesteding 
door?  
Wonen en dagbesteding worden ingewerkt op elkaars locatie.

Hoe kunnen we de samenwerking binnen de teams verder 
versterken?
Doorontwikkeling van het gebruik van Teams.

3

2



Verslag externe visitatie 11 mei 2021
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Op 11 mei jl. vond de externe visitatie plaats.  De commissie bestond uit 
twee medewerkers van de LFB (Idman Nur, ervaringsdeskundige en Mirjam 
Tempelman, coach) en drie medewerkers van de Waerden (Puck van de 
Vliet, Ciska Dekker en Jacqueline Peijnenburg). 
In twee gesprekken heeft de visitatiecommissie het kwaliteitsrapport 
besproken. Het eerste gesprek vond plaats met professionals van de 
Hartekamp Groep (twee medewerkers uit de directe zorg, een arts, een 
gedragsdeskundige, twee managers en twee stafmedewerkers) en het 
tweede met drie leden van de centrale vertegenwoordigers raad (cvr), 
twee leden van de centrale cliënten raad (ccr) en hun ondersteuner en een 
ervaringsdeskundige met haar ondersteuner.  

Vormgeving rapport 

Allereerst geeft de commissie complimenten voor de vormgeving van 
het verslag (foto’s, verhalen). De samenvatting, kwaliteit in beeld, werd te 
moeilijk voor cliënten gevonden (veel kleine foto’s, veel tekst, afkortingen 
e.d.). Een grotere betrokkenheid van ervaringsdeskundigen bij de 
totstandkoming van het verslag kan daar in de toekomst bij helpen. Een 
versie met pictogrammen is opnieuw te overwegen.  
Terminologie maakt het lezen van het rapport soms lastig. Het geven van 
een aantal voorbeelden (meer verhalen van cliënten dan nu het geval is) 
kan de tekst verduidelijken of van meer context voorzien. In het gesprek 
werden er een aantal voorbeelden gegeven die verduidelijking gaven zoals 
de samenwerking tussen wonen en dagbesteding  Steenhouwerskwartier. 
Een ander voorbeeld ging over de efficiënte voordelen van de digitale 
snelweg voor de medische discipline (makkelijker kunnen overleggen met 
een grotere groep mensen). 

Focus op corona in het kwaliteitsrapport
 
ls lezer die de organisatie niet kent word je door woordkeuze soms op het 
verkeerde been gezet. Waarom staat corona centraal in het rapport? Er 
gebeurt toch meer op het gebied van kwaliteit van zorg? 

De Hartekamp Groep heeft hier bewust voor gekozen omdat corona 
vanaf maart 2020 de kwaliteit van zorg grotendeels bepaald heeft. 
Daarop reflecteren levert de meeste leermomenten op. 
Andere ontwikkelingen zoals het project ‘had je een goede dag’ worden 
in het rapport wel aangestipt maar niet toegelicht, zodat het lijkt alsof 
er geen aandacht meer aan besteed werd.  
In het rapport wordt er verwezen naar het meerjarenplan ‘Erop Uit’. De 
relatie had meer gelegd mogen worden. Gebruikte terminologie, 
bouwstenen bij kwaliteitskader en routes bij het meerjarenplan, 
maakten het daar niet gemakkelijker op.  

In het gesprek met de cliënten en de cliëntvertegenwoordigers werd de 
impact van corona op met name het leven van de cliënten toegelicht. 
De veranderingen waren groot:  
 geen, minder of ander werk/vrije tijd. Ook wanneer er niet  
 gewerkt kon worden onderhielden de medewerkers van  
 dagbesteding contact met de cliënten; 
 geen of ander contact met familie en vrienden; 
 soms, in verband  met infectiegevaar, overnemen van 
 werkzaamheden door medewerkers,  bijvoorbeeld 
 voedselverstrekking. 
Medewerkers zochten samen met de cliënten naar alternatieven.
 
 
Terugblik verbeteracties 2019  

In het rapport werd duidelijk dat het behalen van de verbeteracties 
2019 door corona flinke vertraging opgelopen hebben. De commissie 
had meer willen lezen over wat er wel behaald is. Vooral scholing op het 
gebied van de complexe zorg heeft gelukkig doorgang kunnen vinden. 
Zoals in het rapport beschreven staat heeft de coronatijd ons, naast 
veel belemmeringen, ook veel opgeleverd, zoals het op een andere 
manier vormgeven van dagbesteding, wat voor een aantal cliënten 
kansen bood (kleinere groepen, meer rust). Deze tijd vroeg ook ‘out of 
the box’ denken als het gaat om het vormgeven van begeleiding. 
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Het netwerk          

In het rapport komt het contact van de cliënt met het netwerk tijdens 
corona aan bod. Daarin wordt het verstrekken van een iPad als hulpmiddel 
genoemd, en de commissie vroeg naar andere alternatieven. De 
zorgmedewerker  vertelde over het werken met tenten en het inrichten van 
speciale ruimten op de locatie. Ook de deur uitgaan op 1,5 meter werd als 
mogelijkheid genoemd. De bezoekbeperkingen voor familie waren heel 
moeilijk en hebben heftige reacties bij hen opgeleverd. Uitzonderingen 
werden tijdens de 1e golf niet zo gauw afgesproken. Veiligheid stond 
centraal en welzijn onder druk. 

Dit vind ik ervan (DVIE)

In het rapport staat dat de DVIE-cijfers dit jaar moeilijk te interpreteren zijn 
en dat het dit jaar verder wordt uitgezocht. Hoe? De aanpak is nog niet 
vastgesteld, maar waarschijnlijk zal er op locatieniveau geanalyseerd 
worden. De trends worden vervolgens vertaald naar organisatieniveau. 
Het gebruik van DVIE op locatieniveau is volop in ontwikkeling. Zo staat op 
dagbestedingslocatie Steenhouwerskwartier maandelijks een domein uit 
de DVIE (bijvoorbeeld veiligheid) centraal.                      
De vormgeving van de DVIE-cijfers kan wat cliëntvriendelijker, bijvoorbeeld 
door het  gebruik van voorbeelden, picto’s en/of smileys.  

(Mede)zeggenschap  
Het rapport in beeld geeft aan dat er veel gecommuniceerd is. Was dit 
te veel of te weinig? 
De leden van de cvr gaven aan dat zij goed geïnformeerd werden. De 
ccr vond dat de route van informeren niet altijd naar wens was. Soms 
waren de cliënten later op de hoogte van de ontwikkelingen dan de f
amilie. Dit is ook opgepakt. Het cursuscentrum heeft, met 
betrokkenheid van de ervaringsdeskundigen, een praatplaat 
ontwikkeld. Zeer recent is een cliëntencommunicatiegroep gemaakt 
die door corona versneld is ingevoerd.  

De invloed van de medezeggenschapsorganen komt onvoldoende 
aan bod in het kwaliteitsrapport terwijl deze over het algemeen wel als 
positief ervaren is.  
De cvr is betrokken geweest bij het maken van coronabeleid. Zij hebben 
daarbij vooral gekeken naar wat cliënten bij alle beperkingen nog wel 
konden doen. Vooral de plannen van dagbesteding zijn door de cvr 
besproken en zij hebben daar hun invloed op uitgeoefend. Zij waren ook 
een doorgeefluik van familie naar de werkgroep corona. 
Het vormgeven aan de medezeggenschap van de cvr was, door het 
elkaar fysiek niet kunnen treffen, niet eenvoudig. Er is een alternatief 
gevonden voor het raadplegen van de achterban; een panel van 50 
vertegenwoordigers. 
De ccr had mogelijk meer betrokken willen worden bij het tot stand 
komen van het coronabeleid.  
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Inleiding        

Hoe moeten we omgaan met de regels van de Wet zorg en dwang (Wzd) tijdens de coronacrisis?
Zorgverleners en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben hierover afspraken gemaakt die hieronder cursief gedrukt staan.[1]

In deze periode waarin beperkende maatregelen worden geadviseerd vanwege het coronavirus en soms drastische maatregelen nodig zijn 
om risico’s voor kwetsbare cliënten te vermijden, blijft goed hulpverlenerschap vanzelfsprekend voorop staan. Hierbij blijft het streven om zo 
veel als mogelijk oog te blijven houden voor het leveren van respectvolle persoonsgerichte zorg ‘op maat’.

Voor collectieve maatregelen (geldend voor alle cliënten en/of bezoekers) die genomen worden op basis van besluiten van de ministeriële 
commissie crisisbeheersing (MCCB) of adviezen en richtlijnen van het RIVM, geldt dat het stappenplan van de Wzd niet van toepassing is.

Voor individuele dwangmaatregelen in deze periode geldt als uitgangspunt dat bij de cliënt aansluitende professionele afwegingen worden 
gemaakt over welke zorg het beste passend is, ook de onvrijwillige zorg, de daarbij behorende procedures en de beschikbare capaciteit van 
zorgpersoneel.
Concreet kan gedacht worden aan situaties waarbij er bijvoorbeeld door onderbezetting en capaciteitsproblemen als gevolg van 
corona, het door de wet geregelde multidisciplinair overleg (MDO) niet in volle omvang geregeld kan worden, of aan de naleving van 
evaluatietermijnen en aan de inzet van de daarbij benodigde zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de externe deskundigen. Wel moeten de 
gemaakte afwegingen zo veel als mogelijk worden vastgelegd in het dossier van de cliënt. De IGJ benadrukt dat zorgverleners in deze 
situatie de ruimte hebben om de zorg op afwijkende manieren te organiseren.

Het jaar 2020 was erg enerverend op het gebied van onvrijwillige zorg. De implementatie van de wet en de invloed van corona, zoals eerder 
in het kwaliteitsrapport beschreven is, maakt maken en beoordelen van ‘harde cijfers’ ingewikkeld. In hoeverre geven ze een betrouwbaar 
beeld ten opzichte van een ‘normale’ situatie?
Aan alle gedragsdeskundigen is gevraagd een korte analyse en inventarisatie te maken voor de locaties waarvoor zij zorgverantwoordelijk 
zijn. Dit is gedaan aan de hand van de criteria die de IGJ aan de verslaglegging stelt.

[1] Bron: https://www.dwangindezorg.nl/wzd/wzd-en-coronacrisis
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De cijfers

In onderstaande tabel staat hoeveel clienten met onvrijwillige zorg te maken kregen. Onze systemen zijn (nog) niet in staat de totale duur van de 
toepassing van de maatregelen te genereren. Dit is een aandachtspunt voor de rapportage over 2021 en verder.

2020
Het aantal

Cliënten die onvrijwillig zorg hebben ontvangen gedurende de betreffende periode  (zowel binnen als buiten de loatie) 826

Cliënten die opgenomen zijn op grond van een rechterlijke machtiging (RM) en onvrijwillige zorg hebben ontvangen 3

Cliënten die opgenomen zijn op grond van een IBS en onvrijwillige zorg hebben ontvangen 1

Cliënten die opgenomen zijn op basis van een besluit tot opname en verblijf van het CIZ (art. 21 Wzd) en onvrijwillige zorg 
hebben ontvangen

383

Forensische cliënten die opgenomen zijn op grond van hoofdstuk 3a Wzd en onvrijwillige zorg hebben ontvangen 0

Cliënten die op basis van vrijwilligheid verblijven maar wel onvrijwillige zorg hebben ontvangen 29

Cliënten die onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties als bedoeld in art. 15 |Wzd hebben ontvangen 31

Cliënten die niet ijn de locatie verblijven maar wel onvrijwillige zorg hebben ontvangen vanuit deze locatie 0
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Uitwerking naar verschillende maatregelen        
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Uitwerking naar verschillende maatregelen - vervolg        

blauw = vastgestelde onvrijwillige zorg
oranje = concept
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Overzicht vrijheidsbeperkende maatregelen         

In voorgaand overzicht is te zien dat een deel van de onvrijwillige zorg (OVZ)
op concept staat (oranje blokjes). De conclusie kan zijn dat de instructie van 
de registratie in het ECD beter moet. Het kan ook zijn dat doordat er steeds 
nieuwe wijzigingen in het systeem (ONS) waren, de zorgverantwoordelijken 
er langer over deden om de OVZ goed in te voeren in het zorgplan.
Daarnaast is er binnen de Hartekamp Groep een dialoog gaande welke 
OVZ wel of niet van toepassing is bij wilsonbekwame cliënten die zich niet 
verzetten. Denk hierbij aan het wonen in een gesloten woning voor een 
cliënt die een zeer ernstige verstandelijke beperking heeft en geen interesse 
toont om de woning te verlaten.
Uiteraard zijn de  categorieën fixatie, insluiting en medische handelingen/ 
therapeutische maatregelen, zoals de wet van ons vraagt ‘getoetst’ door 
het stappenplan voor de wilsonbekwame cliënten. Immers: deze cliënten 
zijn over het algemeen kwetsbaarder als het gaat om het goed opmerken 
van verzet. Het doorlopen van het stappenplan kan een sterk hulpmiddel 
zijn om juist bij deze cliënten onvrijwillige zorg, die vaak al jaren wordt 
toegepast, verder te onderzoeken en waar mogelijk af te bouwen.

De analyse  
We hebben de zorgverantwoordelijken gevraagd een analyse/inventa-
risatie op locatieniveau te maken en de verschillende locaties die onder 
hun verantwoordelijkheid vallen ook met elkaar te vergelijken.
 
Helaas was een grondige analyse niet mogelijk op basis van de be-
schikbare gegevens: de scholing aan zorgverantwoordelijken en 
TTV-ers kwaliteit (zowel op inhoud als de invoering in het ECD) heeft 
vertraging opgelopen door corona en de daardoor veroorzaakte ca-
paciteitsproblemen.
Dit stuk is een vrij volledige inventarisatie van wat er de afgelopen 
periode van een half jaar is toegepast. De zorgverantwoordelijke (ic 
de gedragsdeskundigen) hebben de cijfers wel onderling met elkaar 
kunnen vergelijken.
Uiteraard heeft deze rapportage helder gemaakt waar de aandachts-
punten en prioriteiten de komende periode binnen de organisatie als 
het gaat om het toepassen van onvrijwillige zorg.
 
Is er op de locatie sprake van onvrijwillige zorg? 
Ja:       67%
Nee:    33%
 
Is de hoeveelheid onvrijwillige zorg afgenomen t.o.v. 2019? 
Ja:       59% 
Nee:    41%  
 
Is de onvrijwillige zorg minder beperkend geworden t.o.v. 2019? 
Ja:       56%
Nee:    44% 
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Indien ja, welke acties zijn er uitgevoerd om dit te bereiken?  
• Een andere manier van kijken en bewustwording naar onvrijwillige zorg
• Terugblik naar de geschiedenis; waarom is die maatregel ooit afgesproken?
• Specifieke Wzd scholing door Wzd functionarissen
• De moed om los te laten, minder te beheersen
• Meer experimenteren met afbouw
• Stilstaan bij risico’s die afbouw mogelijk opleveren en alternatieven bedenken
• Betrokkenheid vergroten van cliënten bij het zorgproces
• Het werken met het Wzd stappenplan
• Inzet van interne- (STEAM en casemanagement) en externe specialisten (o.a. CCE)
• Meer gebruik maken van Meerzorg doelen
• Gebruik van domotica
• Betere afstemming tussen locaties en nachtdienst t.a.v. onvrijwillige zorg in de nacht
• Administratieve aanpassingen waardoor de aantallen afnemen.
• Herdefiniëring onvrijwillige zorg i.r.t. huisregels (geen verzet) en cliënten met een lichamelijke beperking met maatregelen zonder verzet

Een voorbeeld van een locatie
Er is een afname in ritsen op pyjama’s bij twee cliënten. Ze worden ouder en rustiger en smeren nog maar af en toe met de ontlasting. Deu-
ren gaan bij een cliënt niet meer hele nachten, maar delen van de nacht op slot. Bij een cliënte gaat de deur tegen de ochtend op slot. Er is 
een toename van bewegingsmelders en deurverklikkers. De linnenkasten zijn ook steeds minder op slot. Voorraad- en archiefkast zijn nooit 
op slot. Keuken blijft op slot. Voordeuren ook. Spionnen zijn allemaal afgeplakt, behalve bij twee cliënten omdat zij af en toe de deur op slot 
hebben en de spion nodig is om te zien of er weer contact gemaakt kan worden. 

Welke belemmeringen waren er? 
•  Corona (b.v. gebruik maken van een toilet in een looprichting die cliënten niet gewend zijn en waar ze eigenlijk niet naar toe willen)
• Hoog verloop en wisselingen van medewerkers
• Gebrek aan informatie over alternatieven
• Een beheersmatige cultuur op bepaalde locaties
• Onvoldoende toezicht en nabijheid van medewerkers
• Medewerkers met kennis tekorten, weinig ervaring, beperkte creativiteit
• Begeleidingsintensiteit neemt toe, bijv. doordat cliënten ouder en verwarder worden
• Netwerk dat niet openstaat voor de afbouw van de maatregelen, met name medicatie
• Gedateerde huisvesting
• Terugdringen onvrijwillige zorg wordt nog onvoldoende gedragen door iedereen binnen de organisatie
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Zijn er verschillen in locaties hoe ze met onvrijwillige zorg omgaan? 
Ja:       63%
Nee:    37%
 
Er zijn grote verschillen in doelgroepen per locatie. In de ene locatie wonen cliënten met (Z)EVB en bij de andere locatie meer cliënten met een LVB of MVB. 
De onvrijwillige zorg die wordt toegepast in de locatie met (Z)EVB richt zich voornamelijk op de dagelijkse verzorging (bed-rek, riem in de stoel). Daarnaast 
is de onvrijwillige zorg daar vaak langdurig van toepassing. Cliënten zijn beperkt in staat hun wensen kenbaar te maken, waardoor niet altijd goed is in te 
schatten of ze op de hoogte zijn van de vrijheidsbeperking en wat de gevolgen zijn.
In de locaties waar cliënten wonen met een LVB of MVB vindt er minder onvrijwillige zorg plaats. Dit wordt verder onderzocht door de commissie Wzd. Er zijn 
maatregelen die vrijwillig zijn, volgens het stappenplan worden toegepast, en waarover cliënten wilsbekwaam zijn.  
 
Er zijn veel verschillen tussen teams in hoe omgegaan wordt met OVZ. Het ene team staat open voor afbouw van onvrijwillige zorg, terwijl een ander team 
meer focust op de risico’s en nog huiverig is. Bij sommige woningen zijn er veel ‘gewoontes’ en ligt de focus nog op beheersmatig werken. In sommige teams 
bovendien wordt eerst gehandeld, en daarna bij de zorgverantwoordelijke aangegeven dat zij OVZ hebben toegepast, i.p.v. andersom. Andere woningen 
zijn zelf geïnteresseerd in de Wzd en benaderen ons hierover. Er zijn ook woningen die zelf al creatief meedenken over alternatieven. Er is nog veel overleg en 
scholing nodig voor de nieuwe manier van denken; over het toepassen van alternatieven of de minst ingrijpende vorm van OVZ.
 
Er zijn verschillen in de aanwezige kennis en het eerst onderzoeken van alternatieven.
De samenstelling, stabiliteit en animo binnen een team zijn belangrijke voorwaarden voor het afbouwen van maatregelen. Stabiliteit en animo is niet overal 
even groot.   
 

Helpt het organisatie-brede beleid jou bij het verminderen van de onvrijwillige zorg? 
Ja:       69%
Nee:    31% 
 
Het organisatiebeleid is helder, dit maakt dat de teams ‘mee moeten’. 
Het stappenplan en de betrokkenheid van de Wzd-functionaris zijn helpend om de onvrijwillige zorg te blijven evalueren.
Het evalueren met niet bij de zorg betrokken professionals kan zorgen voor andere inzichten en haalt je uit je eigen (onbewuste) kokervisie. 
Het geeft richting en maakt het mogelijk met elkaar dezelfde taal te spreken. Tegelijkertijd is de praktijk niet zwart-wit en zal het altijd gaan om maatwerk en 
afstemming in het moment, bij die cliënt. Maar het beleid als basis is daarin heel belangrijk.  
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Tips t.a.v. het organisatie-brede beleid

• Meer handvatten geven ten aanzien van maatregelen zoals bedhekken bij EMB cliënten, die geen zichtbaar verzet vertonen.
• Meer scholing/ handvatten aanbieden over de Wzd aan begeleiders (last hiervan wegnemen bij de gedragsdeskundigen en zorgen voor eenduidigheid 

en dat iedereen hetzelfde verhaal krijgt). Denk hierbij ook aan de nieuwe medewerkerkers.
• Manieren bedenken om de administratieve belasting bij en de coördinatie van het maken van afspraken te doen verminderen voor de 

zorgverantwoordelijke. 
• Updaten van bestaande procedures in het kwaliteitshandboek (Infoland)
• Het beter borgen van het beleid in de 4-hoek (manager, gedragsdeskundige, team, teamcoach).
• Afspraken maken over borging. Het veranderen van een cultuur of toewerken naar minder onvrijwillige zorg vraag tijd en aandacht. Het is belangrijk 

dat dit met regelmaat in een team besproken wordt, zeker eens per 2 maanden. Het gaat dan om het bespreken van wetgeving, maar vooral van 
voorbeelden uit de praktijk. 

• Beschikbaar stellen van een lijst met mogelijkheden ter afbouw en ‘best practices’ (bijvoorbeeld: bij een gesloten deur de optie vinden voor een halve 
deur)

• Een overzicht van deskundigen die kunnen helpen
• Het nog duidelijker uitdragen van de organisatievisie van Versterkend Begeleiden, met aandacht voor probeerruimte is helpend in het terugdringen van 

onvrijwillige zorg. 
• Een symposium organiseren met inspirerende sprekers/ workshops.
• Alle managers ambassadeur OVZ maken, inzetten op het overwinnen van koudwatervrees bij bijvoorbeeld afbouw medicatie.
• Opzetten van een auditorganisatie vanuit de commissie Wzd die aan de hand van  criteria locaties bezoeken, bevinden en adviseren.
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