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Voorwoord

In dit kwaliteitsrapport beschrijven we hoe wij onze kwaliteit in 2020 hebben 

ontwikkeld. Wij leggen hierbij verantwoording af richting onze medewerkers, 

onze cliënten en zorgkantoren en gemeentes. Hebben wij gedaan wat we hebben 

afgesproken en wat gaan we komende tijd verbeteren? 

In 2019 hebben we de contouren van onze kernwaarden bepaald en geformuleerd. 

Met deze kernwaarden hebben wij onze identiteit in 2020 gezamenlijk verdiept. 

Door deze kernwaarden te gebruiken in ons Kwaliteitsrapport 2020, voeden we de 

dialoog met medewerkers, cliënten en andere stakeholders. In onze kernwaarden 

hebben we de drie bouwstenen van het Kwaliteitskader van VGN verwerkt, te 

weten:

• Zorgproces rondom de individuele cliënt;

• Onderzoek naar cliëntervaringen;

• Zelfreflectie in teams.

Met deze indeling in ons Kwaliteitsrapport, laten we zien wat wij belangrijk 

vinden in de ondersteuning. Zodat we herkenbaar en betrouwbaar zijn voor onze 

(toekomstige) cliënten en hun netwerk.

In het Kwaliteitsrapport 2020 noemen we regelmatig de invloed van de 

coronapandemie op de resultaten en doelstellingen die we in 2020 vanuit  

De Waerden wilden behalen. Ondanks dat deze crisis grote impact heeft gehad 

op de zorg en ondersteuning, hebben we ook veel mooie dingen gedaan en 

hebben we er samen voor gezorgd dat het ‘normale leven’ van cliënten zoveel 

mogelijk door heeft kunnen gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren 

van dagbesteding op woonlocaties en de inzet van Beeldzorg toen fysieke 

ondersteuning niet meer mogelijk was. We zijn ook bijzonder trots op de grote inzet 

van al onze medewerkers onder soms zware omstandigheden. Met een relatief laag 

ziekteverzuim hebben we de continuïteit van de zorg kunnen waarborgen. Onze 

cliënten bleven hierdoor zoveel mogelijk vertrouwde gezichten zien, in deze soms 

voor hen turbulente tijd. 

We vertellen in dit rapport graag welke successen we nog meer hebben behaald, de 

lessen die we hebben geleerd en wat we nog verder willen ontwikkelen.

We wensen u een leerzame reis door onze ontwikkelingen en ervaringen in 2020 

toe en gaan graag met u in gesprek over de inhoud van dit rapport.

Op ons YouTubekanaal vindt u een eenvoudige weergave van ons rapport vanuit 

het perspectief van cliënten.

Jannie Riteco 

Raad van Bestuur 

3

https://youtu.be/jv5CZZFdgsw


Managementsamenvatting

De Waerden is in beweging en we hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om 

vanuit onze missie, visie en kernwaarden de eigen identiteit vorm te geven.  

De Waerden is steeds meer de moderne, eigentijdse zorgorganisatie die we 

willen zijn. Hierbij is ‘eigenaarschap’ de norm waarbij de slanke en vernieuwende 

organisatiestructuur medewerkers maximaal kan ondersteunen in het 

waarmaken van hun eigen ambities. Met deze eigen identiteit en de focus op 

zes speerpunten richtten wij onze bedrijfsvoering en werkprocessen zodanig in, 

dat deze toekomstbestendig is en kan meebewegen in de veranderde wereld. Zo 

heeft het uitbreken van de coronapandemie in 2020 ons geleerd dat er plotseling 

veranderingen kunnen plaatsvinden en dat iedereen bij De Waerden hier op 

haar of zijn eigen manier op moest anticiperen. 

Als organisatie hebben we het afgelopen jaar prioriteit moeten geven aan wat 

nodig was voor cliënten en hun netwerk. Op verschillende manieren is gekeken 

hoe de zorg en ondersteuning zoveel mogelijk door kon gaan. Hierdoor is de 

focus op het behalen van de resultaten uit de verschillende speerpunten minder 

geweest. De praktische zorg en ondersteuning aan cliënten heeft logischerwijs 

meer prioriteit gekregen en is er minder aandacht uitgegaan naar het registreren 

en schriftelijk organiseren van de ondersteuning. 

Dit heeft ook gevolgen gehad voor het behalen van de doelstellingen uit de 

speerpunten. Het behalen van die doelstellingen hangt af van de werkprocessen 

die erachter zitten, de tijd die medewerkers ervoor kunnen nemen en de 

haalbaarheid. De situatie heeft ons geleerd dat het helpt wanneer medewerkers 

kunnen werken met speerpunten die langer dan één jaar gelden. Het is 

daarnaast belangrijk om te benoemen dat ieder team een andere inspanning 

moet leveren en eigen prioriteit moet geven aan het behalen van de resultaten. 

Voor onze cliënten was het een bewogen jaar. Zowel als gevolg van corona als 

de ontwikkelingen die De Waerden zelf heeft doorgemaakt. Wij hebben vanuit 

zoveel mogelijk de cliënten betrokken bij alle veranderingen die er hebben 

plaatsgevonden. 

Naast de terugblik en het verwerken van de leerervaringen, zijn we bezig met 

de toekomst. Zoals ieder jaar maken we een risicoanalyse om goed voorbereid 

te zijn op regionale en de landelijke ontwikkelingen. De uittreding uit Carante 

Groep en de nasleep van de coronapandemie brengt een risico met zich mee 

als het gaat om de draagkracht en draaglast van medewerkers. De eventuele 

terugloop van het aantal cliënten, het ouder worden van cliënten en het soms 

niet kunnen plaatsen van cliënten heeft ook onze aandacht. 

Samen met onze medewerkers, cliënten en hun netwerk gaan we de uitdaging 

aan, met het vertrouwen dat we met elkaar het goede gesprek kunnen voeren en 

antwoorden vinden om ons verder te ontwikkelen. We willen graag dat cliënten 

voor De Waerden kiezen en dat wij vervolgens optimaal aan hun vraag kunnen 

voldoen. 
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Medewerkers van De Waerden ondersteunen 

mensen met een beperking op het gebied van 

wonen, dagbesteding en vrijetijdsbesteding of 

een selectie hieruit (afhankelijk van de vraag 

van de cliënt en/of zijn netwerk).

Bij De Waerden werken in 2020 zo’n 400 

medewerkers en 133 vrijwilligers die met 

elkaar 875 cliënten ondersteunen. Onze 

zorgprofessionals werken in zeven gebieden,  

te weten: 

• West-Friesland

• Hollands Kroon

• Texel

• Anna Paulowna

• Schagen

•  Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk,  

inclusief ODC De Vijfhoek

• Velsen

Service & Advies, waaronder de front- en  

backoffice en alle adviseurs vallen, werken  

vanuit het centraal bureau in Heerhugowaard. 

Het centraal bureau is in december 2020 verhuisd 

naar een nieuwe locatie in Heerhugowaard. 

Missie, visie en ambitie 

Onze missie

Wij bieden professionele ondersteuning 

aan mensen met een beperking in het 

dagelijkse leven.

Onze visie

•  Ertoe doet en van betekenis is 

•  Gelijkwaardig is

•  Kan zijn wie hij/zij is

•  Het gewone leven wil ervaren

•  Een leven lang leert

•  In samenhang met anderen leeft

•  Zelf keuzes maakt

•  Eigen verantwoordelijkheid heeft

Onze ambitie

De Waerden staat bekend als een 

eigentijdse organisatie en aantrekkelijke 

werkgever. Wij willen de toekomst van 

onze organisatie bestendigen en groeien 

met het aantal cliënten. 

Dit vraagt van ons dat wij allemaal:

- Goede ondersteuning bieden 

- Samenwerken 

- Verantwoordelijkheid nemen

De Waerden in beeld
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Cliënten

De cliënten van De Waerden bestaan uit 

kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen en 

gezinnen waarvan één of beide ouders en/of 

het kind een verstandelijke beperking hebben. 

Daarnaast worden ook mensen met andere 

beperkingen, zoals kinderen met een stoornis 

in het autistisch spectrum en mensen bij wie 

een dubbele diagnose is vastgesteld door ons 

ondersteund. Hierbij werken wij samen met 

verschillende andere zorgorganisaties.

Medewerkers

Medewerkers per 31-12-2020 Aantal

Totaal aantal medewerkers* 389

Totaal aantal fte 260,78

Leeftijdscategorie 18 - 30   78

Leeftijdscategorie 31 - 50 162

Leeftijdscategorie 51 - 67 149

Begeleiders 157

Persoonlijk begeleiders 139

Medewerker algemene ondersteuning   33

Service & Advies   46

Gedragskundigen / psychologische me-
dewerkers

    8

Leidinggevenden   15

Leerling werknemers     9

*Dit zijn het aantal unieke medewerkers.

Samenwerking

De Waerden is onderdeel van Carante Groep, 

een samenwerkingsverband van elf zelfstandige 

organisaties in de caresector. De aangesloten 

organisaties zijn regionaal actief, verspreid 

over Nederland. De samenwerking heeft als 

doel waarde en betekenis toe te voegen aan 

de eigen organisaties door de gezamenlijke 

overtuiging te hebben: ‘goede zorg tegen 

een aanvaardbare prijs’. De Waerden heeft 

onderdeel zijn van Carante Groep altijd als heel 

waardevol beschouwd. Echter, door de interne 

veranderingen die hebben plaatsgevonden is 

geconstateerd dat onze visie niet meer aansluit 

bij de missie van Carante Groep. Later in dit 

rapport wordt hier verder op ingegaan. 

De Waerden werkt samen met I-Connect, een 

afdeling van GGZ NHN voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt, voor de technische 

ondersteuning van Beeldzorg. Hiernaast maken 

zij gebruik van elkaars expertise waar het gaat 

om de ondersteuning van mensen met een 

beperking. 

In 2020 is de samenwerking tussen vier Carante-

organisaties op het gebied van Beeldzorg 

voortgezet.

Er is op verschillende punten regionaal 

samengewerkt. Zo is de samenwerking met 

WilgaerdenLeekerweideGroep uit West-

Friesland, als het gaat om het gebruik van 

de beeldzorgcentrale, voortgezet. Het was 

de intentie om ook de samenwerking met 

stichting SIG voort te zetten, waar het ging om 

het geven van trainingen aan cliënten die als 

ervaringsdeskundigen opgeleid willen worden. 

Echter, als gevolg van de coronapandemie 

konden de trainingen niet doorgaan. Wel is 

er veelvuldig contact geweest om kennis over 

trainingsvaardigheden uit te wisselen en over 

het inzetten van ervaringsdeskundigen binnen 

de twee organisaties. 

Het ROAZ is een samenwerkingsverband 

van verschillende organisaties die actief zijn 

in de gehandicaptenzorg in Noord-Holland 

Noord en Kennemerland. Sinds het begin 

van de coronapandemie zijn hier regelmatig 

de ontwikkelingen van de coronapandemie 

Cliënten
Totaal 
aantal 
cliënten

Aantal 
cliënten 
Wlz

Aantal 
cliënten 
WMO

Aantal 
cliënten 
Jeugd

Aantal 
cliënten 
trans-
muraal

Dagbesteding 464* 315 60 25 76

Verblijf 322 292 18 13 -

Ambulant 333* 34 268 33 8

Totaal aantal 
unieke cliënten

875*

* Het totaal aantal cliënten per financiering is niet gelijk aan het totaal aantal 
cliënten. Er zijn cliënten die zowel verblijf als dagbesteding of ambulante zorg en 
dagbesteding hebben.
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besproken en waar dat nodig was, is er actie 

ondernomen. Er is o.a. een plan opgesteld met 

gezamenlijke afspraken rondom de zogeheten 

cohort-verpleging voor cliënten die besmet zijn 

geraakt met het coronavirus. 

Vanwege de coronapandemie heeft  

De Waerden een eigen testteam samengesteld 

van bevoegde medewerkers en zijn daarbij 

met expertise ondersteund door ’s Heerenloo 

en stichting SIG. Het testteam bestaat uit 

acht medewerkers die cliënten kunnen testen 

op corona. Zij worden vrijgemaakt van hun 

reguliere werk op het moment dat er een 

testaanvraag is. Dit voorkomt een onnodig 

lange quarantainetijd voor cliënten en onrust 

binnen de teams. 

Ontwikkelen vanuit de basis
Eind 2018 waren er zeven speerpunten 

geformuleerd waarmee de teams in 2019 

en 2020 aan de slag zijn gegaan. Tijdens de 

jaarlijkse kwaliteitsdag in 2019 kwam naar voren 

dat er door de teams hard gewerkt is om de 

resultaten, die aan de speerpunten verbonden 

waren, te behalen. Echter, als gevolg van de 

coronapandemie, is dit niet helemaal gelukt. 

Tijdens de kwaliteitsdag zijn de speerpunten 

geëvalueerd en geactualiseerd. Ook zijn er 

speerpunten afgerond en is er een nieuw 

speerpunt toegevoegd. 

Speerpunten

De speerpunten voor 2020 zijn: 

1.  Ken de cliënt: indicatie en beschikking op 

orde

2.  Iedere cliënt heeft een actueel en goed 

ondersteuningsplan

3.  Beeldzorg is een integraal onderdeel van 

onze ondersteuning

4. Gezonde teams 

5.  Dagbesteding duurzaam en gezond 

georganiseerd

6. Uitvoering Wet zorg en dwang

Toelichting 

Uit de evaluatie die eind 2019 heeft 

plaatsgevonden zijn er voor 2020 uiteindelijk zes 

speerpunten overgebleven. De speerpunten uit 

2019 omtrent ‘Goede basisroosters en planbureau’ 

en ‘Efficiënte organisatie ambulante zorg, 

waaronder gezinsondersteuning’ waren eind 2019 

voor het grootste gedeelte gerealiseerd.

De onderwerpen die niet zijn gerealiseerd zijn 

opnieuw opgenomen in de speerpunten voor 

2020: 

•  Ken de cliënt: indicatie en beschikking op 

orde

•  Iedere cliënt heeft een actueel en goed 

ondersteuningsplan 

•  Gezonde Teams

Het speerpunt Dagbesteding 3.0 is in 2019 

voor het grootste gedeelte gerealiseerd. Naar 

aanleiding van de verhuizing van het centraal 

bureau naar de J.Duikerweg in Heerhugowaard 

is een plan opgesteld om dagbesteding, die door 

kleine teams op verschillende locaties wordt 

geboden, op één plek te organiseren.  

Die plek is de locatie waar voorheen het centraal 

bureau was gevestigd aan de G. Rietveldweg 

in Heerhugowaard. Dit plan heeft geleid tot 

de aanpassing van het speerpunt. Speerpunt 

Dagbesteding 3.0 is geworden: Dagbesteding 

duurzaam en gezond georganiseerd. 

Er is een nieuw speerpunt geformuleerd met 

betrekking tot de Wet zorg en dwang. De wet is 

vanaf 1 januari 2020 in werking getreden. 2020 

was een overgangsjaar. 

Net als in 2019 zijn bij elk speerpunt voor 2020 

resultaten benoemd. Ieder team heeft vervolgens 

zelf afspraken gemaakt over hoe deze resultaten 

het beste behaald kunnen worden, afhankelijk 

van de eigen cultuur, kennis en vaardigheden. 

De gesprekken over de speerpunten zijn gevoerd 

tijdens werkoverleggen en teammanagersdagen, 

samen met de manager Cliëntondersteuning. 

Hierbij was ‘ons’ vierkant een hulpmiddel om 

de verschillende organisatorische perspectieven 

voor ogen te houden en hierin de balans te 

vinden. 
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Om het proces inzichtelijker te maken en het 

beter te kunnen monitoren is dit jaar gewerkt 

met kwaliteitskaarten.

In de volgende hoofdstukken vertellen we meer 

over de speerpunten op dezelfde wijze als in de 

vorige kwaliteitsrapporten: we geven aan waar 

we trots op zijn, wat er goed ging en wat we 

hebben geleerd en willen verbeteren. 

Op advies van de externe visiteurs is het 

Kwaliteitsrapport 2019 volgens de huidige 

indeling vormgegeven. Hierbij zijn de 

kernwaarden van De Waerden gekoppeld aan 

het Kwaliteitskader van VGN en de bouwstenen 

die hierin zijn benoemd. Wij werken op die 

manier aan de herkenbaarheid van de identiteit 

van De Waerden. Voor het kwaliteitsrapport 

van 2020 is daarom besloten het advies 

van de externe visiteurs te volgen en onze 

herkenbaarheid te toetsen aan de externe 

visiteurs die het kwaliteitsrapport beoordelen. 

Identiteit
De dialoog die in 2019 met elkaar en 

met cliënten is gevoerd over woorden 

en betekenissen die de identiteit van De 

Waerden vormt, is in 2020 voortgezet. De vier 

kernwaarden zijn blijven staan:

• Nieuwsgierig

• Respectvol

• Plezier

• Ontwikkelingsgericht

Zoals in het vorige rapport te lezen was, is er 

besloten om de kernwaarde ‘professioneel’ in 

2020 in onze missie op te nemen: ‘Wij bieden 

professionele ondersteuning aan mensen met 

een beperking in het dagelijks leven’

Door de effecten van de coronapandemie 

is het niet genoeg gelukt om gezamenlijk 

meer betekenis te geven aan onze missie, 

visie en kernwaarden. Daarom is tijdens de 

Kwaliteitsdag 2020 dit onderwerp als speerpunt 

voor de komende twee jaar geformuleerd. 

Ook hopen wij, dat door de indeling van 

dit kwaliteitsrapport te baseren op onze 

kernwaarden, wij onze medewerkers, cliënten 

en partners uitnodigen om gezamenlijk, in 

dialoog, deze woorden in 2021 verder betekenis 

te geven. 

In 2020 heeft vanuit de missie, visie en 

kernwaarden de eigen identiteit van De 

Waerden steeds meer vorm gekregen. Vanaf 

maart 2020 is de organisatiestructuur gewijzigd. 

Het doel van de nieuwe organisatiestructuur is, 

onder andere, de teams in het primaire proces 

en de ondersteunende diensten (nu Service & 

Advies) dichter bij elkaar te brengen. Door deze 

ontwikkeling is geconstateerd dat de visie van 

De Waerden niet meer past bij de missie van 

Carante Groep. Vanuit deze constatering is een 

businesscase en risicoanalyse opgesteld die 

zowel intern als met externe, onafhankelijke 

stakeholders besproken/getoetst is. Met de 

uitkomsten hiervan is uiteindelijk besloten 

om het lidmaatschap bij Carante Groep op te 

zeggen. Met een opzegtermijn van een jaar 

betekent dit, dat De Waerden per 1 januari 2022 

uit Carante Groep zal treden.

Koers

(Toekomstige)
Cliënten 

Stakeholders  
(Verwanten, gemeenten, 

CIZ, vrijwilligers)

Medewerkers

€
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In 2020 hebben we een jaarplanning opgesteld 

met daarin de planning, acties en afspraken 

van de kwaliteitscyclus, de financiële jaarcyclus 

van en de jaarcyclus voor de verantwoording. 

Deze zal in 2021 definitief in gebruik 

worden genomen en komt in plaats van de 

kwaliteitscyclus die in 2019 is geïntroduceerd. 

De Waerden en Kwaliteit 

Jaarcyclus De Waerden 2020
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Alle teams in het primair proces werken aan de 

ontwikkeling van kwaliteit, met van te voren 

vastgestelde speerpunten inclusief resultaten. 

De resultaten worden op eigen wijze bereikt, 

passend bij de cultuur, kennis en vaardigheden 

van de verschillende teamleden. De teams 

bepalen zelf welke doelen ze willen behalen en 

wat ze gaan doen om die te realiseren. 

Dit doen we goed

De doelen die de teams willen behalen en op 

welke manier, zijn beschreven in een  

kwaliteitskaart. Het gebruik van de kwaliteits-

kaarten wordt positief ervaren.

Met kwaliteitskaarten: 

•  kan worden gewerkt aan concrete resultaten; 

•  wordt de kwaliteit van de dienstverlening 

verhoogd;

•  is meer bewustzijn en draagvlak op de 

werkvloer; 

•  is er een duidelijk verband te zien tussen de 

speerpunten en ‘het vierkant’.

De teams zijn bezig geweest met de 

productiviteit met behulp van calculators, die 

zijn aangepast aan het soort ondersteuning 

die geboden wordt. Er zijn caseload-calculators 

voor ambulante ondersteuning, groepsgrootte-

calculators voor woonlocaties die de 

bezettingseisen berekenen en groepsgrootte-

calculators voor dagbesteding waarmee de 

continuïteit van de dagbesteding gewaarborgd 

blijft. (zie speerpunt 5: ‘Dagbesteding duurzaam 

en gezond georganiseerd’). 

Dit gaan we verbeteren

Het voornemen om de kwaliteitskaarten in een 

digitaal systeem te zetten is niet behaald. De 

oorzaak is de hoeveelheid werk dat door de 

coronapandemie is ontstaan. Eind 2020 zijn 

wel alle voorwaarden voor het gebruik van 

de digitale kwaliteitskaarten gerealiseerd. De 

digitale kwaliteitskaarten zijn begin 2021 in 

gebruik genomen. 

Kwaliteitsinstrumenten
Om onze kwaliteit te monitoren maken we 

gebruik van de volgende instrumenten:

Instrumenten  
voor kwaliteitstoetsing frequentie

Cliënttevredenheidsonderzoek 1 x per jaar

Melding Incidenten Systeem Hele jaar

Rapport Klachtencommissie 1 x per jaar

Rapport Vertrouwenspersonen medewerkers 1 x per jaar

Rapport Vertrouwenspersonen cliënten 1 x per jaar

Checkbuster Hele jaar

Externe audit 1 x per jaar

Interne audit 1 x per jaar

Risico Inventarisatie & Evaluatie 1 x per 5 jaar

Medewerkersonderzoek 1 x per jaar

Bijeenkomsten van managementteam met 
cliënten

Minimaal  
1 x per jaar

Bijeenkomsten van managementteam met 
medewerkers

Minimaal  
1 x per jaar

Enquête verwanten 1 x per jaar

Kwartaalrapportage financiën; markt; perso-
neel; kwaliteit en veiligheid; risico’s

3 x per jaar

Rapport exit-interviews cliënten Hele jaar

Evaluatie beleidsnota’s Volgens planning 

Exitinterviews medewerkers Hele jaar

Functioneringsgesprekken Hele jaar

Met de kwaliteitsinstrumenten worden 

verschillende processen in de organisatie 

gemonitord. De uitkomsten van de monitoring 

gebruiken we om te reflecteren en verbeteren 

(dit komt terug in de kwartaalgesprekken met 

de leidinggevenden en wordt gerapporteerd 

in verschillende rapportages, waaronder 

de bestuursrapportage en het jaarlijkse 

kwaliteitsrapport). We noemen hieronder 

enkele voorbeelden.

Bijeenkomsten

Vanwege de coronamaatregelen zijn fysieke 

bijeenkomsten niet doorgegaan. Wel hebben 

er digitale bijeenkomsten plaatsgevonden, 

bijvoorbeeld de jaarlijkse bijeenkomst waarbij 

het managementteam samen met medewerkers 

en cliënten reflecteren op het voorgaande 

jaar en input ophalen voor het komende 
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jaar. Hierbij waren aanwezig: teammanagers, 

gedragskundigen, adviseurs, de coach van 

de Centrale Deelraad Cliënten (CDC) en een 

afvaardiging van de Ondernemingsraad (OR). 

Aan de hand van deze bijeenkomst zijn voor de 

komende twee jaar de speerpunten vastgesteld. 

In het laatste hoofdstuk van dit rapport 

‘Verbeterpunten en prioritering’ gaan we hier 

verder op in.

Door een strakkere prioritering van onderwerpen 

tijdens de digitale bijeenkomsten, zijn 

onderwerpen als ontwikkelingen in de regio, 

veranderingen in wet- en regelgeving en 

de maatschappelijke trends niet uitvoerig 

besproken. Wel zijn deze onderwerpen op een 

andere manier en in een andere samenstelling 

besproken. 

Op verzoek van de VGN heeft het 

managementteam, de leden van de Raad van 

Toezicht en afgevaardigden van de OR en 

CDC op 27 oktober 2020 deelgenomen aan 

een digitale bijeenkomst over ‘Visie op 2030’. 

Hier zijn thema’s besproken als: toename 

complexiteit, krapte op de arbeidsmarkt en 

maatschappelijke uitdagingen als uitsluiting, 

kansenongelijkheid en zichtbaarheid.

Krapte op de arbeidsmarkt wordt vooral 

gevoeld bij begeleiders die werken met 

groepen cliënten met complex gedrag en/

of agressieproblemen. Ook het vinden van 

begeleiders voor cliënten die intensieve 

zorg nodig hebben is een uitdaging. De 

Waerden wordt vooral geconfronteerd met 

de arbeidsmarktproblematiek in de regio 

Midden-Kennemerland.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat het werk 

in de gehandicaptenzorg vooraf vaak 

anders wordt ingeschat. Als voornaamste 

reden waarom mensen niet in de 

gehandicaptenzorg blijven werken wordt 

genoemd dat het werk zwaarder is dan 

verwacht.

Op 14 december 2020 hebben het 

managementteam, de business-controller en 

strategisch HR-adviseur een vervolg gegeven 

aan de bijeenkomst Visie op 2030. Verschillende 

thema’s vanuit VGN zijn besproken, maar 

ook thema’s die binnen De Waerden spelen, 

zoals huisvesting, productontwikkeling en 

strategische personeelsplanning.

Ook zijn op 14 december de speerpunten met 

resultaten voor 2021 en 2022 vastgesteld. 

In het laatste hoofdstuk Verbeterpunten en 

prioritering, gaan we hier verder op in. 

Interne audit

In 2019 is een nieuwe vorm van interne 

audit ontwikkeld die is opgenomen in de 

kwaliteitscyclus. De bedoeling was om die in 

2020 uit te voeren. Helaas zijn de uitvoering 

van de reguliere, interne audits niet van de 

grond gekomen. De voornaamste oorzaken 

hiervoor, zijn het ontbreken van de digitale 

kwaliteitskaarten en de belasting van 

medewerkers op de werkvloer als gevolg van de 

coronapandemie. 

Komend jaar zullen de interne audits weer op 

de reguliere manier worden uitgevoerd. De 

verwachting is dat het toetsen van de resultaten 

makkelijker wordt door het gebruik van de 

digitale kwaliteitskaarten.

 

Externe audit

Een externe audit is nodig om met deskundige 

ogen te kijken of we als professionele 

organisatie onze ondersteuning en processen 

op orde hebben. De externe audit wordt bij 

De Waerden uitgevoerd door Dekra, een 

expertiseorganisatie op het gebied van testen, 

inspecteren en certificeren. 

Sinds 2020 is de keuze gemaakt om niet 

meer HKZ-gecertificeerd te zijn. Hierdoor 

hebben wij meer regie over het auditproces 

en kunnen zo onderwerpen die we belangrijk 

vinden verbeteren en zelf gekozen processen 

vereenvoudigen. Deze keuze is met de 

verschillende gemeenten en zorgkantoren 

besproken en getoetst. Ondanks het wegvallen 

van de verplichting, blijven we op zelf gekozen 

onderwerpen wel externe audits uitvoeren. 
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Voor 2020 stond medicatieveiligheid op de 

planning voor een externe audit, uitgevoerd 

door Dekra. Als gevolg van de coronapandemie 

is dat niet gebeurd. Er is wel een interne audit 

uitgevoerd omdat er in 2020 een relatief hoog 

aantal medicatiefouten werd gemeld. Uit de 

gesprekken die hierover met medewerkers zijn 

gevoerd, blijkt dat de toedieningslijsten vaak de 

oorzaak zijn van de fouten. Er is onderzocht hoe 

het werken met de toedieningslijsten efficiënter 

en veiliger kan. De app van MediCheck biedt 

hiervoor de oplossing.

Voor komend jaar gaan we kijken welke 

onderwerpen, naast medicatieveiligheid, 

een externe audit gaan krijgen. En we gaan 

onderzoeken op welke manier wij de externe 

audit willen laten uitvoeren, wederom via Dekra 

of door een collega-organisatie. 
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Als eerste kernwaarde van De Waerden 

noemen we ‘NIEUWSGIERIG’. Bij nieuwsgierig 

hoort beweging, maar ook tijd. Als je weet 

wat er om je heen gebeurt, dan ben je meer 

betrokken bij je omgeving en kun je hierop 

inspelen. Hier is nieuwsgierigheid voor nodig, 

maar ook voldoende tijd nemen en krijgen om 

dit vorm te geven. 

Indicaties op orde 
Vanuit deze kernwaarde is er hard gewerkt aan het 

speerpunt ‘Ken je Cliënt, indicatie en beschikking 

op orde’. In 2020 zijn alle Wlz-indicaties opnieuw 

bekeken en eventueel verhoogd of verlaagd. Hier 

is heel veel werk in verzet!

Voor komend jaar zal bekeken worden of de 

indicaties voor de WMO en Jeugdwet nog 

passend zijn. Daarnaast wordt onderzocht 

hoe dit proces geborgd kan worden binnen de 

bespreking van het ondersteuningsplan en de 

evaluaties die plaatsvinden.

Het ondersteuningsplan
In het vorige rapport hebben we benoemd, dat 

in 2019 alle ondersteuningsplannen naar het 

nieuwe platform Plancare 2.0 zijn overgezet. Om 

medewerkers in 2020 te helpen in het werken 

met het nieuwe platform, is een stuurgroep 

opgezet met daarin zogeheten ‘superusers’. 

Mede door de inzet van deze ‘superusers’ zijn 

alle ondersteuningsplannen eind 2019 allemaal 

up-to-date gemaakt. 

Helaas hebben we gezien, dat het up-to-

date houden van de ondersteuningsplannen 

gaandeweg 2020 is teruggelopen. Dit kwam o.a. 

door het systeem waarmee gewerkt wordt en 

door planningen die niet gehaald zijn als gevolg 

van de coronapandemie. 

Het komende jaar wordt onderzocht hoe 

het ondersteuningsplan nog eenvoudiger 

en eenduidiger kan worden opgesteld en 

ingericht. Ook ontwikkelen we een visie op 

het ondersteuningsplan waarin we beschrijven 

waar het plan aan moet voldoen én hoe het zo 

herkenbaar mogelijk gemaakt kan worden voor 

cliënten. Omdat Plancare 2.0 eind 2021 stopt, 

wordt in 2021 ook onderzocht welk vervangend 

platform hiervoor geschikt is. Dit thema komt 

terug in de speerpunten voor 2021-2022. Bij de 

ontwikkelingen wordt de CDC betrokken om mee 

te denken en input te leveren. 

Bespreken  
ondersteuningsplan 
Tijdens de ondersteuningsplanbesprekingen 

wordt besproken of de informatie in het onder-

steuningsplan nog actueel is. Er wordt geëvalu-

eerd of doelen zijn behaald en of afspraken zijn 

nagekomen. Triple-C helpt de behoeften van 

cliënten te bespreken en het ondersteunings-

plan samen met de cliënt op te stellen. 

Om medewerkers ook praktische handvaten te 

geven tijdens een ondersteuningsplan-bespre-

king, is er in 2020 door gedragskundigen een 

infographic gemaakt van de Plan-Do-Check-Act 

cyclus. De infographic is vormgegeven aan de 

hand van het stappenplan voor het opstellen 

van een ondersteuningsplan en is verspreid bij 

de locaties, zodat het gebruikt kan worden bij 

de ondersteuningsplangesprekken.

Nieuwsgierig 

“ Het plan moet regelmatig 
met mij besproken worden, 
vind ik.”
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Zo doen we dat in de praktijk

De infographic voor het bespreken van het 

ondersteuningsplan met cliënten bestaat uit 

de volgende stappen:

1. Welkom

2. Voorstellen 

3. Wat ga je bespreken? 

4. Terugkijken 

5. Doelen bespreken 

6. Kloppen de afspraken nog?

7. Samenvatten van het gesprek

8. Klopt de indicatie nog?

9. Vervolgafspraak maken

De dialoog
Vanuit de visie van De Waerden zijn 

medewerkers bezig om de wensen en 

behoeften van onze cliënten samen met hen te 

bespreken. Zeker in tijden van corona hebben 

cliënten behoefte aan duidelijkheid, structuur 

en ‘normaal’ weer dingen kunnen doen. 

Medewerkers zijn hierover steeds met cliënten 

in gesprek, ze leggen hen uit wat de oorzaak is 

van sommige maatregelen en bespreken wat 

wel of niet kan/mag. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan knuffelen en ander fysiek contact. 

In de dialoog van medewerkers met cliënten, 

gaven cliënten aan dat zij de maatregelen goed 

begrijpen, maar het wel lastig vinden om met de 

nieuwe situatie om te gaan. Zij vinden het fijn 

dat De Waerden op zoveel mogelijk manieren 

toch heeft geprobeerd zorg en ondersteuning 

te bieden, door bijvoorbeeld Beeldzorg en het 

organiseren van dagbesteding op woonlocaties. 

Daarnaast is de dialoog gevoerd door de raad 

van bestuur met medewerkers van verschillende 

woonlocaties, dagbestedingslocaties en de 

ambulante ondersteuning. Er is gevraagd naar 

ervaringen, er is een luisterend oor geboden en 

er werd een hart onder de riem gestoken. 

Dit doen we goed

Het voordeel van het inzetten van Beeldzorg 

wordt steeds meer gezien. Zeker als gevolg van 

de coronapandemie, waarbij veel ondersteuning 

niet meer fysiek plaats kon vinden, is veel een 

beroep gedaan op deze vorm van ondersteuning. 

Door het inzetten van Beeldzorg konden cliënten 

contact houden met hun begeleiders en hun 

sociale netwerk om mogelijke eenzaamheid te 

voorkomen. 

Voor komend jaar wordt per cliënt gekeken of 

Beeldzorg aanvullend kan zijn op de fysieke 

ondersteuning en of het ook kan worden ingezet 

als een begeleider niet fysiek met een cliënt kan 

afspreken. 

Zo doen we dat in de praktijk

Uit de reflectie 2020 van de locatie 

Meidoornlaan 

Tijdens een quarantaineperiode van één van 

de cliënten is er een IPad in de kamer gezet. 

Zodoende konden medebewoners contact 

met haar zoeken en kon zij zelf ook contact 

zoeken met anderen. 

“ Het is mooi om te zien dat de 
coronaperiode veel creativiteit 
teweeg bracht. Ook leerden wij 
de cliënten beter kennen, doordat 
wij hen in hun woonsituatie 
begeleidden en niet op de 
dagbestedingslocatie.”
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Dit gaan we verbeteren

Net als vorig jaar blijft het een uitdaging om 

de ondersteuningsplannen actueel te houden, 

zeker in teams waar personeelstekort door 

ziekteverzuim dreigt. Daardoor ligt de prioriteit 

vaak alleen bij de ondersteuning van cliënten en 

minder bij het rapporteren van de ondersteuning. 

Om die reden gaan we in 2021 kijken hoe het 

rapporteren in de ondersteuningsplannen 

eenvoudiger kan, zonder in te leveren op de 

kwaliteit. Eind 2020 is hiervoor een aparte 

werkgroep opgezet, met vertegenwoordiging 

vanuit alle lagen binnen de organisatie. Naast 

het inhoudelijke deel, houden zij zich ook 

bezig met het inrichten van een nieuw en 

toegankelijker platform en de manier waarop 

cliënten bij dit proces betrokken worden. Voor 

zowel de inrichting van het platform, als de 

ondersteuningsplannen, zal de CDC betrokken 

worden. 
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De tweede kernwaarde van De Waerden 

is ‘RESPECT. Onder respect verstaan we 

waardering en waardevol. Ook jezelf mogen 

zijn en inspraak, zijn begrippen die met respect 

te maken hebben. ‘De ander behandelen zoals 

jezelf behandeld zou willen worden’ is een 

uitspraak die we volledig onderschrijven. 

Medezeggenschap
Bij De Waerden vinden we het belangrijk dat 

cliënten en hun verwanten invloed hebben 

op de ondersteuning die geboden wordt. Hun 

feedback is belangrijke input voor ons beleid en 

ondersteuning. De medezeggenschap wordt op 

verschillende manieren vormgegeven.

Individuele medezeggenschap

Eén van de belangrijkste punten als het gaat om 

de kwaliteit van zorg en ondersteuning die we 

bij De Waerden bieden is de cliënttevredenheid. 

De intentie was dat medewerkers de vragenlijst 

uit ‘Mijn Mening’ zouden gebruiken tijdens het 

bespreken van de ondersteuningsplannen. De 

manier waarop dit moest gebeuren zou begin 

2020 verder worden uitgewerkt. Als gevolg van 

de coronapandemie is dit helaas niet gelukt. 

Dit doen we goed 

Het afgelopen jaar is meer de nadruk gelegd 

op het welzijn van de cliënt. In de zorg en 

ondersteuning die cliënten hebben gekregen, 

is zoveel mogelijk gekeken naar wat, ondanks 

de coronamaatregelen, nog wel kan in plaats 

van wat niet meer kan. Zo is voor veel cliënten 

de ondersteuning die zij kregen vanuit 

Respect 

“De begeleiding houdt rekening 
met mijn gevoelens.”
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dagbesteding voortgezet op verschillende 

woonlocaties en is meer ondersteuning vanuit 

Beeldzorg gegeven. 

De CDC heeft haar achterban gevraagd hoe zij in 

2020 de zorg en ondersteuning hebben ervaren. 

Omdat het voor de CDC niet mogelijk was om 

locaties te bezoeken hebben de eigen begeleiders 

met de cliënten over dit onderwerp gesproken. 

Door de coronapandemie is het aantal 

Beeldzorgaccounts in de eerste maanden van 

2020 erg toegenomen. Vooral verwanten 

maakten in die periode meer gebruik van 

Beeldzorg om contact te onderhouden met 

hun familielid. In oktober 2020 is een enquête 

uitgezet onder verwanten om te achterhalen hoe 

zij over Beeldzorg denken. Hierbij is de volgende 

vraag gesteld: ‘Wat zijn uw ervaringen met 

Beeldzorg geweest?’

Dit gaan we verbeteren

Eind 2020 is, met de komst van de Adviseur 

Cliëntondersteuning-beleid gekeken naar het 

cliënttevredenheidsonderzoek. De vragenlijst is 

geüpdatet, er zijn gesprekken gevoerd over hoe 

de vragenlijst zo objectief mogelijk kan worden 

ingevuld en hoe de vragenlijst van ‘Mijn Mening’ 

zo goed mogelijk geïntegreerd kan worden in de 

besprekingen van het ondersteuningsplan. 

Al deze punten worden in 2021 verder opgepakt 

en geïmplementeerd. 

Lokale medezeggenschap

We vinden het belangrijk dat cliënten over 

hun woonsituatie kunnen meedenken en 

meepraten, afhankelijk van hun mogelijkheden 

en interesses. Elke locatie gebruikt hiervoor een 

passende vorm, aansluitend op het doel. Zo 

zijn er regelmatige huiskameroverleggen waar 

verwanten al dan niet bij aan kunnen sluiten. 

Ook zijn er themabijeenkomsten voor cliënten 

met gastsprekers en bijeenkomsten met de 

buurt/omgeving. 

Door corona zijn er in het afgelopen jaar minder 

bijeenkomsten geweest. Omdat het belangrijk 

blijft om met elkaar te delen wat er leeft, is in 

de loop van 2020 in kleine groepjes vergaderd, 

rekening houdend met de maatregelen. Zo 

konden wij de cliënten een stem te geven in 

hoe zij de ondersteuning het liefste zien. De 

bewonersvergadering is hier een voorbeeld van. 

Zo doen we dat in de praktijk 

Medezeggenschap krijgt op elke locatie 

van Oudorp vorm door middel van 

een bewonersbespreking. Een van de 

medewerkers uit het team heeft de 

bewonersbespreking als aandachtsgebied 

en organiseert met enige regelmaat 

een vergadering, is voorzitter van de 

vergadering en zorgt ervoor dat er iets 

lekkers is, voor bij de koffie. De bewoners 

bepalen wat er besproken gaat worden. 

Als er vragen zijn die niet ter plekke kunnen 

worden beantwoord, dan wordt het naar 

de begeleiders teruggekoppeld. En is er een 

onderwerp waar de teammanager iets over 

kan vertellen, dan wordt zij uitgenodigd. 

Het gebeurt wel eens dat de bewoners het 

interessant vinden om iemand te laten ko-

men van buiten De Waerden. Bijvoorbeeld 

de wijkagent die bij locatie Scheepsjager-

straat kwam vertellen over haar werk en wat 

zij voor de cliënten kan betekenen.

“ Ik ben zeer tevreden over 
beeldzorg. Het werkt heel 
erg goed. Het is simpel en 
ook heel goed te doen. 
Helemaal tijdens corona 
ben ik zo blij met deze 
mogelijkheid om elkaar 
toch te kunnen zien en 
te spreken. Zo proberen 
we de positiviteit erin te 
houden in deze bizarre 
tijd.” 

“ Ik maak regelmatig gebruik van de beeldtelefoon. 
Zeker een keer per week. Het was een prachtige 
uitkomst tijdens de maanden toen wij mijn zwager 
niet mochten bezoeken vanwege corona.”
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Zo doen we dat in de praktijk

Bij locatie Camphuysenstraat zijn gedurende 

de coronapandemie, de bewonersvergade-

ringen zoveel mogelijk doorgegaan. Tijdens 

deze vergaderingen is uitleg gegeven over 

de maatregelen waar cliënten maar ook 

medewerkers zich aan moeten houden. Ook 

werden er vragen beantwoord van cliënten 

als er iets niet duidelijk was.  

Zo doen we dat in de praktijk

Bij de locaties in de regio’s Schagen en Anna 

Paulowna is er een coach die de lokale 

deelraad cliënten ondersteund. Cliënten 

van de verschillende locaties maar ook 

vanuit ambulante ondersteuning zitten 

gezamenlijk in de lokale deelraad. 

Aan het begin van ieder jaar formuleren 

zij gezamenlijk een aantal thema’s 

(bijvoorbeeld verslaving en veiligheid) 

waarna zij iemand uitnodigen om hier 

toelichting op te geven. 

Dit jaar was het helaas niet altijd mogelijk 

om fysiek te vergaderen. Daarom konden 

cliënten met de coach bellen of mailen 

als zij ergens mee zaten of ergens over 

wilde praten. Zodoende bleven de cliënten 

betrokken bij de medezeggenschap. 

Centrale medezeggenschap

Naast de lokale raden is er een actieve Centrale 

Deelraad Cliënten (CDC) en een Centrale 

Deelraad Verwanten (CDV). Zij vormen samen de 

Centrale Cliëntenraad (CCR).

De CDC heeft vanaf maart 2020 niet meer fysiek 

kunnen vergaderen, zij hebben wel digitaal met 

elkaar kunnen spreken. Ook het bezoek aan 

de locaties kon niet doorgaan. Met behulp van 

Beeldzorg was het wel mogelijk om de contact-

personen te zien en te spreken. 

Ook de CDV heeft minder vergaderd en kon van-

wege de maatregelen ook geen locaties bezoeken. 

Wel hebben zij middels e-mail en nieuwsbrieven 

hun achterban op de hoogte gehouden.

Zo doen we dat in de praktijk

Tijdens de vergadering van de CDC waarbij 

de Raad van Toezicht aansloot is het recht 

op vrijheid en de Wet zorg en dwang 

besproken. Hierbij ging het o.a. ook over het 

testen op corona en over het wel of niet een 

griepprik halen. Een van de cliënten wilde 

geen griepprik. Hierover werd doorgepraat. 

De reden waarom de cliënt geen prik 

wilde was zijn angst voor de pijn. Na de 

vergadering heeft de cliënt die angst met 

zijn begeleider besproken en is uiteindelijk 

toch een griepprik gaan halen. 

Het afgelopen jaar was een uitdaging voor 

de CDC omdat er veel minder kon door de 

coronapandemie. De CDC hoopt dat in 2021 

zoveel mogelijk dingen weer ‘gaan zoals altijd’ 

en dat zij weer fysiek kunnen vergaderen en 

locaties kunnen bezoeken. Eind 2020 is de CDC 

gevraagd naar hoe zij afgelopen jaar hebben 

ervaren en wat zij hopen voor 2021.

“Ik hoop dat we op een 
normale manier het nieuwe 
jaar zonder toestanden 
goed kunnen beginnen en 
ook weer uit kunnen gaan.” 

“Ik wens 
iedereen toe dat 
we weer mogen 
knuffelen!” “Ik wens dat we 

ons sterk maken 
voor alle cliënten.” 
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Dit doen we goed

In 2020 heeft de CDC:

•  veertien overlegvergaderingen gehad met de 

bestuurder en/of manager.

•  een dagelijks bestuur dat wekelijks bij elkaar 

komt. 

•  een workshop ‘Wegwijs in de Wet zorg en 

dwang’ gevolgd. 

•  iedere week, met behulp van de coach 

cliëntenraden, een nieuwsbrief geschreven en 

een bijbehorend filmpje gemaakt. 

•  advies gegeven over tien onderwerpen/

beleidsstukken en ingestemd met vijf 

onderwerpen/beleidsstukken. 

•  informatie verstrekt aan de achterban met 

middelen als filmpjes en sociale media.

Zo doen we dat in de praktijk

Met filmpjes houden de leden van de CDC 

de contactpersonen op de locaties op de 

hoogte van wat er speelt en wat er komen 

gaat: Filmpje jaarplan 2020

Samenwerking CDC en CDV 

In 2020 is het beleid ten aanzien van de 

medezeggenschap van cliënten gewijzigd. Met 

dit aangepaste beleid krijgen de cliënten nog 

meer zeggenschap en inspraak. 

Vanuit de visie van De Waerden voert de CDC 

zoveel mogelijk de zeggenschap uit waarbij de 

CDV op sommige onderwerpen aanvullend is. 

Dit betekent concreet, dat de CDC in principe 

het advies en instemmingsrecht heeft en de 

CDV aanvullend advies geeft als onderwerpen 

te complex zijn. De Waerden ziet dit als een 

‘golvende samenwerking’ tussen de CDV en CDC.

Voor het komende jaar wordt de samenwerking 

tussen de raden verder versterkt door het 

opstellen van een samenwerkingsovereenkomst, 

het bespreken van elkaars jaarplannen en 

een planning voor het bespreken van de 

verschillende beleidsstukken. 

Wet zorg en dwang
In principe levert De Waerden alleen maar 

zorg waar de cliënt mee instemt (vrijwillige 

zorg). Omdat er op sommige locaties toch 

sprake kan zijn van onvrijwillige zorg, heeft 

De Waerden besloten om te voldoen aan de 

basisvoorwaarden van de Wet zorg en dwang. 

Om die reden is eind 2020 een stuurgroep 

gevormd met daarin teammanagers, 

gedragskundigen, adviseurs en de manager 

Cliëntondersteuning om de implementatie 

van de Wet zorg en dwang verder vorm 

te geven. In oktober 2020 hebben de 

cliëntvertrouwenspersonen (CVP) vanuit Zorgstem 

aan de stuurgroep een presentatie gegeven. 

De CVP van Zorgstem kunnen worden 

ingeschakeld bij zaken die onder de Wet zorg en 

dwang vallen. Eind 2020 zijn hebben de CVP zich 

voorgesteld tijdens een vergadering van de CDC 

en was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het implementeren van de Wet zorg en dwang 

betekent in 2021 dat er verder wordt gewerkt 

aan:

•  een bewustwordingscampagne/

bijeenkomsten zodat iedereen bij  

De Waerden zich bewust wordt wat 

onvrijwillige zorg betekent en hoe volgens de 

Wet zorg en dwang moet worden gewerkt.

•  communicatie over de Wet zorg en dwang 

en wat dit inhoudt voor cliënten en hun 

vertegenwoordigers.

•  de huisregels die nu gelden en in hoeverre 

deze moeten worden aangepast.

•  nieuw beleid over de Wet zorg en dwang.
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Veiligheid en gezondheid 
Ook veiligheid en gezondheid valt onder de 

kernwaarde respect. Respect voor je eigen 

lichaam en dat van een ander. Door het melden 

van incidenten leren we van iedere onveilige 

situatie of actie.

Meldingen 2020 Totaal 

Medicatie 183

Agressie/grensoverschrijdend gedrag 316

Verslikken 1

Vallen 83

Huiselijk geweld (vermoeden) 7

Kindermishandeling (vermoeden) 0

Seksueel misbruik (vermoeden) 6

Suïcide (dreiging/uiting) 25

Weglopen/vermissing (poging) 14

Verbranden 4

Prik-snij-spat incident 4

Stoten/knellen/botsen 4

Fysieke belasting 0

Inname schadelijke stoffen 2

Ongeval 3

Voeding(o.a. HACCP) 0

Dwalen 5

Overig 48

Totaal 705

Dit doen we goed

In 2020 heeft De Waerden geprobeerd zoveel 

mogelijk trainingen (aangepast) door te laten 

gaan, om de continuïteit van de dienstverlening 

te kunnen waarborgen. Dit betreft o.a. 

ontruimingsoefeningen in het kader van de 

brandveiligheid. Hierbij werden teams geïnstrueerd 

middels een ‘tabletop’ ontruimingsoefening. Dit is 

een vorm van ontruimen waarbij gebruikt gemaakt 

wordt van een plattegrond die op een tafel past en 

oefenmaterialen op schaalgrootte. 

Daarnaast is De Waerden in het kader van 

de legionellapreventie actief geweest met 

goed spoelen bij locaties waar weinig mensen 

aanwezig waren. Hiervoor hebben we Omegam 

ingezet, een extern onderzoeks- en adviesbureau 

met expertise op het gebied van water. Elke acht 

weken werd het leidingwater gecontroleerd op 

de aanwezigheid van legionellabacteriën.

Dit gaan we verbeteren

In 2019 en 2020 is door medewerkers de 

verplichte e-learning Meldcode huiselijk geweld 

en kindermishandeling gevolgd. Ook heeft 

een werkgroep gekeken naar het huidige 

beleid en de werkwijze van het melden van 

huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 

De werkgroep heeft besloten het beleid aan 

te passen. De verwijsindex VIN is hier onder 

andere aan toegevoegd. In de index worden 

professionals uit verschillende sectoren 

(onderwijs en zorg) bijeengebracht als zij 

betrokken zijn bij de zorg van hetzelfde gezin 

of hetzelfde kind. Op deze manier kunnen 

professionals afstemmen in de ondersteuning 

die zij bieden. Ook wordt opnieuw gekeken 

naar de werkwijze van de MDO’s en wie 

hier het beste aan deel kunnen nemen. In 

de betrokken werkgroep zit o.a. de adviseur 

Cliëntondersteuning, teammanagers en 

gedragskundigen. 

Triasweb

Begin 2020 is door de MIC-commissie en Triaspect 

geëvalueerd over het implementatieproces van 

Triasweb. Hierbij kwam naar voren dat er vooral 

aandacht is geweest voor de Koplopers (diegenen 

die andere medewerkers inspireren en stimuleren 

in het gebruik van Triasweb) en er minder 

aandacht is geweest voor de teammanagers. Om 

die reden zijn zij nu meer ‘the lead’ en is de rol 

van de tweede afhandelaar stop gezet. Hiermee 

is alleen de teammanager verantwoordelijk 

voor het afhandelen van incidenten en voor het 

analyseren van de meldingen binnen zijn of haar 

locatie. Daarnaast is gekeken naar de rol van de 

MIC-commissie. In plaats van alleen rapporteren, 

zullen zij meer gaan monitoren en zich richten op 

trends in de meldingen. Met deze veranderingen 

is ook het beleid Melden van Incidenten 

aangepast en langs de verschillende gremia (OR, 

CDC, CDV) gestuurd. 

Dit gaan we verbeteren

In 2021 gaan wij inhoudelijk kijken naar de 

MIC-meldingen om meer achtergrondinformatie 
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te krijgen over de meldingen die worden 

geregistreerd. In Triasweb werden per categorie 

(medicatie, vallen, ongeval, etc.) dezelfde vragen 

gesteld. In 2021 wordt gekeken hoe we de 

vragen per categorie specifieker kunnen maken 

waardoor we beter onderscheid kunnen maken 

tussen incidenten en geaccepteerde risico’s. De 

incidentmeldingen zullen hierdoor sneller leiden 

tot verbeteracties. 

De samenstelling van de MIC-commissie is in 

2020 veranderd. Het is daarom belangrijk dat 

de commissie een scholing volgt in het doen van 

incidentenonderzoek ter verbetering van de 

interne veiligheid en calamiteitenonderzoek door 

de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

Deze staat gepland in het voorjaar van 2021. 

Medicatieveiligheid

Begin 2020 is een adviseur Cliëntondersteuning 

in dienst gekomen met als aandachtsgebied 

het medisch en lichamelijk welbevinden van 

cliënten. Deze adviseur heeft zich o.a. bezig 

gehouden met medicatiebeheer en het 

optimaliseren van de medicatieveiligheid. De 

adviseur heeft verschillende locaties bezocht 

en tijdens die bezoeken kwam naar voren dat 

de papieren toedieningslijsten vaak niet op 

orde waren. In december 2020 is daarom een 

pilot gestart met de app van Medicheck. Dit is 

een digitaal platform dat ondersteunt bij het 

verbeteren van de medicatieveiligheid. Tijdens 

de evaluatie van de pilot in januari 2021 wordt 

onderzocht of Medicheck voldoende kwaliteit 

en efficiëntie biedt om uitgerold te worden op 

alle locaties.

Vertrouwenspersonen
In 2020 heeft geen enkele cliënt van  

De Waerden contact opgenomen met de 

vertrouwenspersonen van De Waerden.

Zo doen we dat in de praktijk:

Voor cliënten van De Waerden en 

andere belangstellenden hebben we 

een filmpje gemaakt over de inzet van 

vertrouwenspersonen* bij De Waerden.

*De Waerden maakt gebruik van onafhankelijke 
vertrouwenspersonen vanuit Stichting SIG.

Klachtenbehandeling
Begin 2020 zijn er twee nieuwe 

klachtenfunctionarissen aangesteld. Daarmee 

bestaat het team van klachtenfunctionarissen 

uit vier personen. Zij hebben zich in 2020 aan de 

cliënten voorgesteld door middel van een brief. 

Naar alle locaties is het verzoek uitgegaan om 

de brief goed zichtbaar op te hangen.

Daarnaast is het beleid Afhandelen van klachten 

van cliënten opnieuw vastgesteld en is er een 

makkelijk lezen versie voor cliënten verschenen. 

De klachtenfunctionarissen zijn dit jaar vier keer 

bij elkaar gekomen om met elkaar de lopende 

zaken te bespreken maar ook het beleid te 

evalueren. 

In 2020 zijn er tien klachten binnen gekomen. 

Dat zijn er vier meer dan in 2019. Van de tien 

klachten zijn er zeven klachten samen met 

de cliënt, de klachtenfunctionaris en/of de 

teammanager opgelost. Drie klachten zijn 

opgelost in samenwerking met de manager 

Cliëntondersteuning. 

Voor komend jaar zullen wij de 

klachtenfunctionarissen vragen om, net als bij 

het melden van incidenten, een interpretatie te 

geven van de klachten die zijn binnengekomen. 

Zijn hierin bijvoorbeeld trends en/of 

ontwikkelingen te zien en wat kan worden 

verbeterd om klachten te voorkomen.
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PLEZIER is onze derde kernwaarde. Een 

belangrijke waarde voor een gelukkig leven. 

We denken hierbij aan de woorden blij, 

vitaliteit, balans, twinkelende ogen, energie, 

contact, welkom, humor en jezelf kunnen zijn. 

Medewerkers van De Waerden werken samen 

met cliënten actief aan een gezonde levensstijl, 

aan een fijne werkplek in de maatschappij en 

aan een betrokken netwerk, zodat cliënten zo 

veel mogelijk plezier in hun leven ervaren.

Gezonde levensstijl en 
vitaliteit 
In het ondersteuningsplan beschrijven wij 

het beeld van de cliënt, o.a. op het gebied 

van vitaliteit. Wanneer hier risico’s of 

aandachtspunten zijn, leggen we dit vast in een 

risicokaart. Hieraan zijn doelen gekoppeld die 

bijvoorbeeld kunnen gaan over afname gewicht, 

verlaging bloeddruk en meer bewegen. Deze 

doelen zijn altijd gekoppeld aan de kwaliteit 

van het bestaan. In het kader van de Wet zorg 

en dwang kunnen wij cliënten bijvoorbeeld niet 

dwingen om bepaald voedsel niet te eten maar 

we kunnen hen wel stimuleren en motiveren om 

gezond voedsel te eten.

Plezier 

“ Ik voel mij soms eenzaam. Dan 
krijg ik tips van de begeleiding 
om mij minder eenzaam te 
voelen. Door naar muziek te 
luisteren bijvoorbeeld. Dan zet 
ik een dvd van André van Duin 
op, maar daar moet je ook niet te 
lang naar luisteren….”
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Zo doen we dat in de praktijk

‘Hoe gezond is jouw mond?’

In september hebben een aantal 

medewerkers van De Waerden een 

e-learning gevolgd over Mondzorg. 

Mondproblemen hangen samen met 

verschillende lichamelijke klachten. Een 

gezonde mond kan bijdragen aan de 

kwaliteit van leven van cliënten. 

Dit gaan we verbeteren

Eind 2020 is een start gemaakt met een nieuwe 

beleid omtrent voedingsgeld. In de basis heeft 

een cliënt die bij ons woont recht op voeding 

(in natura) en vanuit onze visie willen wij de 

cliënten zo zelfstandig mogelijk hun geld laten 

beheren. Daarom kunnen ze er voor kiezen om 

mee te eten of zelf boodschappen te doen met 

hun eigen voedingsgeld. Wanneer ze op locatie 

mee-eten dan kunnen zij hun voedingsgeld met 

hun pas pinnen. In 2020 is een pilot opgestart op 

een locatie in Schagen. De pilot was succesvol en 

daarom gaan we dit concept per 1 februari 2021 

op alle woonlocaties invoeren. 

Dagbesteding duurzaam en 
gezond georganiseerd
De visie op dagbesteding, waar in 2019 een 

begin mee is gemaakt, is in 2020 verder 

uitgewerkt. 

Visie op dagbesteding 

Wij ondersteunen bij een betekenisvolle 

daginvulling. Passend bij de vraag, behoefte 

en het tempo van de cliënt. 

Kwaliteit in ondersteuning bij dagbesteding 

kenmerkt zich bij De Waerden door goed 

te kijken naar de behoeften en wensen van 

de cliënten en daar de activiteiten op af te 

stemmen. Zo ervaart de cliënt een betekenisvolle 

daginvulling waarbij de ‘output’ ondergeschikt 

is aan de activiteit.

Door corona konden veel cliënten niet naar 

de dagbesteding. Enerzijds had dat te maken 

met angst voor besmettingen, maar ook 

omdat cliënten in quarantaine zaten of omdat 

dagbestedingslocaties uit voorzorg werden 

gesloten. Er is gekeken hoe er toch dagbesteding 

kon worden geboden. Verschillende 

medewerkers van de dagbesteding zijn aan 

de slag gegaan op de woonlocaties. Cliënten 

die geen gebruik konden of durfde te maken 

van het fysieke aanbod kregen als alternatief 

dagbesteding met behulp van Beeldzorg. 

Zo doen we dat in de praktijk

Uit: teamreflectie van Lef & Co, Alkmaar

Bij Lef & Co zijn tasjes samengesteld 

met verschillende werkjes die cliënten 

thuis konden thuis doen, eventueel met 

ondersteuning door Beeldzorg. De tasjes 

werden bij de cliënten thuisbezorgd met de 

‘klussenbus’. 

Er is gekeken hoe de dagbesteding op 

locatie zo veel mogelijk door kon gaan. 

Bijvoorbeeld door het plaatsen van plastic 

schermen op de tafels waar cliënten aan 

werken. 

Zo doen we dat in de praktijk

Uit: teamreflectie dagcentrum Jan Willem,  

St Pancras en dagbesteding De Geist

Bij dagcentrum Jan Willem werd de 

dagbesteding zoveel mogelijk via Beeldzorg 

voortgezet. Op die manier konden 

medewerkers bijvoorbeeld zingen en muziek 

maken met cliënten. Cliënten konden hun 

verhaal vertellen en met hun begeleiders 

praten als ze ergens mee zaten. Cliënten voor 

wie dit geen oplossing was, is gezocht naar 

mogelijkheden om op een veilige manier 

naar de dagbestedingslocatie te komen. 

Voor dagbesteding bij De Geist is een 

extra ruimte in het buurthuis gehuurd. Zo 

konden cliënten, met in acht neming van 

de maatregelen weer naar de dagbesteding 

komen. 
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Een betrokken netwerk
Bij het bespreken van het ondersteuningsplan, 

wordt door medewerkers gebruik gemaakt van 

toetsingscriteria. Hierbij wordt samen met de 

cliënt het ondersteuningsplan doorgelopen en 

waar nodig bijgesteld. Tijdens het bespreken van 

het ondersteuningsplan komen verschillende  

vragen aan bod, onder andere in hoeverre 

cliënten ondersteuning krijgt vanuit hun sociale 

netwerk. En er wordt getoetst in hoeverre de 

cliënten zijn betrokken bij het opstellen van het 

ondersteuningsplan en of het sociale netwerk 

hierbij is betrokken.

Dit doen we goed

Tijdens de coronapandemie wordt regelmatig 

gecommuniceerd over wat er speelt bij de 

woonlocaties, de dagbestedingslocaties en bij de 

ambulante dienstverlening. Met nieuwsbrieven, 

posters, berichten op de website en via familienet 

(voor ODC de Vijfhoek en dagcentrum Jan Willem) 

zijn cliënten en verwanten zo veel mogelijk 

geïnformeerd. Met Beeldzorg hebben cliënten de 

mogelijkheid om contact te houden met familie, 

vrienden en vrijwilligers.

Halverwege 2020 is geëvalueerd door 

managementteam, teammanagers en de raden 

over het communicatieproces rondom corona en 

waar nodig zijn er aanpassingen geweest om het 

proces te verbeteren. 
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Onder ONTWIKKELINGSGERICHT verstaan 

we nieuwe dingen leren en verdiepen, door 

zowel onze medewerkers als onze cliënten. 

Het theoretisch kader Triple-C biedt hiervoor 

ons uitgangspunt en kader. Cliënten krijgen 

vertrouwen om meer zelf te doen door spelend 

te leren en het biedt medewerkers handvaten 

om cliënten te begeleiden in het behalen van 

hun doelen. 

Ouder worden bij  
De Waerden
Bij De Waerden worden de cliënten steeds ouder. 

Dit betekent dat de zorg en ondersteuning die 

deze cliënten krijgen verandert. Dit maakt dat 

wij alert moeten blijven of de geleverde zorg 

en ondersteuning nog past bij de veranderende 

behoeften. Bijvoorbeeld of de voorzieningen in 

de locatie nog aansluiten, of er voldoende kennis 

en kunde is bij medewerkers en wat onze grens 

is voor het bieden van goede zorg. In 2020 is het 

beleid ten aanzien van ouder wordende cliënten 

geëvalueerd en waar nodig aangepast. 

Het aangepaste beleid is voorgelegd aan de CDC 

en CDV. Vanuit een werkgroep met daarin een 

gedragskundige, teammanager en de manager 

Clientondersteuning, is het advies gegeven om te 

onderzoeken hoe ouder wordende cliënten zorg 

en ondersteuning kunnen blijven ontvangen. Er is 

gevraagd de mogelijkheden in kaart te brengen 

en de samenwerking te zoeken met betreffende 

organisaties. 

Dit advies is meegenomen en in 2021 wordt hier 

vervolg aan gegeven. Er wordt gekeken naar 

mogelijkheden om de ‘ouder wordende cliënt’ 

te blijven ondersteunen met nieuwe vormen van 

huisvesting en ondersteuning (opgenomen in 

speerpunt 4 van 2021-2022: ‘De ouder wordende 

cliënt’). Daarnaast wordt er gewerkt aan een 

overzicht van mogelijke vervolgplekken voor 

deze cliënten. (Opgenomen in speerpunt 7 van 

2021-2022: In- door en uitstroom van cliënten’). 

Eigen regie 
Bij De Waerden zijn vier cliënten als 

Ervaringsdeskundigen actief, zij zijn in 

2019 opgeleid vanuit Landelijke Federatie 

Belangenbehartiging (LFB). In 2020 zijn de 

Ervaringsdeskundigen, samen met twee 

begeleiders vanuit De Waerden ingezet bij het 

trainingstraject ‘Naar de Top’. Binnen dit traject 

geven Ervaringsdeskundigen drie verschillende 

trainingen aan cliënten: Sterk naar de Top!, Stevig 

naar de Top! en Stoer naar de Top! 

Sterk naar de Top! is vorig jaar gestart. 

Tijdens deze training werken cliënten aan 

basisvaardigheden in communicatie en leren over 

omgaan met emoties. In de zomer van 2020 is 

begonnen met de training Stevig naar de Top! 

Deels in de inhoud hetzelfde als bij ‘Sterk’ maar 

tijdens deze training wordt ook het netwerk van 

Ontwikkelingsgericht

“ Ik word zo goed 
geholpen dat ik straks 
geen hulp meer 
nodig heb.”
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de cliënt ingezet (vrienden, familie, begeleiders). 

Komend jaar worden er themabijeenkomsten 

georganiseerd met als titel Stoer naar de Top!

Dit doen we goed

Het laten meedoen van cliënten en het benutten 

van hun ervaringsdeskundigheid is voor de 

organisatie een belangrijke ontwikkeling, 

want wie kan beter vertellen dan de cliënt 

wat nodig is voor het bieden van goede 

dienstverlening. Daarnaast kunnen cliënten zich 

ook verder ontwikkelen als wij hen inzetten 

als ervaringsdeskundigen. Dit is een win-win 

situatie.

Dit gaan we verbeteren

De Waerden zou in de toekomst nog meer 

gebruik willen maken van ervaringsdeskundigen. 

Met het trainingstraject ‘Naar de Top’ willen wij 

meer bekendheid geven aan de meerwaarde 

van het inzetten van ervaringsdeskundigen. 

We willen op die manier cliënten stimuleren 

zich aan te melden om ervaringsdeskundige 

te worden. Daarnaast wordt gekeken hoe 

ervaringsdeskundigen een bijdrage kunnen 

leveren aan de communicatie richting cliënten. 

Zorgtechnologie
Zoals eerder in het rapport is genoemd, is  

De Waerden in 2020 aan de slag gegaan met 

het verbeteren van de medicatieveiligheid 

en kwamen wij uit op de app van Medicheck. 

Hiermee kunnen medewerkers de medicijnen 

die zij toedienen aan cliënten registreren en 

inzien. Daarnaast werkt de app met een dubbele 

controle als er medicijnen worden toegediend 

en kunnen herhaalrecepten makkelijk via de app 

worden aangevraagd

Zo doen we dat in de praktijk

In 2020 is opgemerkt dat er relatief 

veel MIC-meldingen waren in relatie 

tot medicatie. Dit signaal is afgegeven 

richting het managementteam. De 

adviseur Cliëntondersteuning heeft hierna 

verschillende locaties bezocht om te 

achterhalen wat er mis ging. De oorzaak 

bleek te liggen bij toedieningslijsten die niet 

op orde waren. Op vier locaties is daarna 

een pilot gestart met de app van Medicheck. 

Op de locaties werd enthousiast gereageerd 

op het feit dat de informatie over medicatie 

per cliënt zichtbaar is en waar nodig, ook 

voor de dagbesteding inzichtelijk is. In 2021 

wordt Medicheck geïmplementeerd bij heel 

De Waerden. 

Dit doen we goed

Drie medewerkers van De Waerden hebben 

in 2020 de leergang ‘vernieuwend werken in 

de zorg’ gevolgd, een initiatief van Reinaerde 

en de Erasmus Universiteit. In deze leergang 

hebben de medewerkers geleerd hoe zij 

een verbeteringsidee uit de praktijk kunnen 

uitwerken tot een prototype en vervolgens tot 

een schaalbaar resultaat. Naast het gebruik van 

(vernieuwende) technologie kreeg vooral sociale 

innovatie veel aandacht. Slimmer werken vanuit 

ervaringen in de praktijk. We kunnen ons met 

deze opzet en werkwijze van medewerkers in de 

praktijk goed voorbereiden op de (strategische) 

uitdagingen die op ons afkomen.

Zo doen we dat in de praktijk

Ilona, deelnemer aan de leergang: “We 

leerden vooral ’out of the box-denken’. Mijn 

praktijk-idee richtte zich op vermindering 

van de administratieve lasten, waardoor 

er meer tijd vrij komt om aan cliënten te 

besteden. Ik raakte geïnspireerd door mijn 

Fitbit en heb mijn ideeën gedeeld en verder 

uitgewerkt met collega’s en cliënten. We zijn 

nu zo ver dat de opgedane ideeën worden 

voorgedragen aan de ontwikkelaars van het 

nieuwe Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). 

 “ Ik vind het erg leuk om ervaringsdeskundige 
te zijn, ik mis alleen soms nog wat 
informatie vanuit De Waerden hoe ik mijn 
rol zou kunnen uitbreiden.” 
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Locatieprofielen 
Er is een start gemaakt met het opstellen van 

locatieprofielen om medewerkers, maar ook 

toekomstige cliënten, informatie te geven 

over de zorg en ondersteuning die wij kunnen 

bieden. Per locatie en per ondersteuningsvorm 

wordt een visie geformuleerd die passend is 

bij de situatie. Een profiel dat het ‘locatie-DNA’ 

beschrijft, zorgt ervoor dat de juiste zorg en 

ondersteuning, op de juiste plek, voor de juiste 

cliënt, door de juiste medewerkers kan worden 

geboden. 

Dit doen we goed

In 2020 is een sjabloon ontwikkeld voor 

woonlocaties dat kan worden gevuld met 

informatie, zoals specifieke kenmerken van 

de doelgroep; de benodigde indicaties; 

een omschrijving van de woonlocatie en de 

toegankelijkheid, en van de voorzieningen in de 

nabijheid van de locatie. Het sjabloon wordt in 

2021 bij de locaties Zesstedenweg en Nes ingezet 

als pilot.

Dit gaan we verbeteren

We willen dat alle locatieprofielen eind 2021 

op de website van De Waerden staan, zodat 

cliënten, medewerkers, gemeenten en andere 

stakeholders voldoende informatie over de 

geleverde zorg en ondersteuning vinden. Dit 

onderwerp is opgenomen in de speerpunten 

die voor 2021 zijn geformuleerd. Ook gaan we 

aan de slag met profielen voor huurwoningen, 

dagbesteding en ambulante ondersteuning.

Inzet medewerkers met Triple-C als 

uitgangspunt

In 2020 zijn twee psychologisch medewerkers 

in dienst gekomen om de gedragskundigen 

te ondersteunen in hun werkzaamheden. 

Daarnaast wordt op teamniveau meer inzet 

gevraagd van praktijkcoaches. Zij helpen de 

teams (of medewerkers) bij het toepassen 

van de Triple-C methodiek in de dagelijkse 

werkzaamheden. Teams en/of medewerkers 

krijgen zo directe feedback en coaching. Bij de 

competentieontwikkeling van de medewerkers 

staat de bewustwording van het handelen in 

een werksituatie centraal. 

Zo doen we dat in de praktijk

Relatieopbouw: onvoorwaardelijk 

samenwerken en Triple-C.

Medewerkers werken vanuit de zes 

relationele Triple-C bouwstenen: 

1. Ondersteun onvoorwaardelijk

2. Sluit aan bij wat de cliënt aankan

3. Sluit aan bij wat de cliënt kan

4. Veer mee met de weerstand (RUR)

5. Werk samen aan succeservaringen

6. Ga uit van het hier en nu
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Professioneel

Het gedrag van onze medewerkers is essentieel 

voor de wijze waarop de cliënten en de 

mensen in hun omgeving onze ondersteuning 

ervaren. Onder ‘PROFESSIONEEL’ verstaan 

we, dat medewerkers methodisch werken, 

bronnen gebruiken en evalueren. Zij zijn 

handelingsbekwaam, dienstverlenend, 

nemen verantwoordelijkheid en zijn vooral 

betrouwbaar. 

Triple-C
Eén van de belangrijkste uitgangspunten 

voor onze professionele ondersteuning is het 

theoretisch kader van waaruit wij werken: 

Triple-C. Hierdoor spreken we steeds meer 

dezelfde taal en herkennen we van elkaar 

de wijze waarop aan doelen gewerkt wordt. 

Zo blijft de ondersteuning voor cliënten 

herkenbaar en betrouwbaar. 

In de uitkomsten van de teamanalyses is naar 

voren gekomen dat de kennis over Triple-C niet 

overal voldoende was. Door de gedragskundigen 

worden nu per locatie basistrainingen in Triple-C 

gegeven. De trainingen kunnen zowel fysiek als 

digitaal gegeven worden. 

De gedragskundigen bespreken binnen 

verschillende teamvergaderingen op 

casusniveau de werkwijzen van de teams. Op 

basis van Triple-C krijgen de teams steeds meer 

zicht op de vragen van cliënten en vinden 

zij sneller uniformiteit in de wijze waarop zij 

ondersteuning kunnen bieden aan de hand van 

een individueel ondersteuningsplan. 

Zo doen we dat in de praktijk 

Een cliënt met een gebroken heup kon 

weinig ondernemen en raakte hierdoor licht 

depressief. Ze vroeg uiteindelijk om een 

sta-lift om op die manier nog iets te kunnen 

gaan doen. De begeleiders aarzelden om 

hier gehoor aan te geven omdat zij niet 

dachten dat hier een oplossing lag voor de 

situatie. Samen met een gedragskundige 

hebben de cliënt en begeleiders op basis 

van Triple-C gekeken naar wat zou kunnen 

helpen en werd besloten om toch de sta-lift 

in te zetten. De cliënt voelde zich gehoord 

en ging daarna met sprongen vooruit. Ze 

voelde zich niet meer depressief en gaat nu 

naar een fysiotherapeut om weer beter te 

kunnen lopen. 

Medewerkersonderzoek
In het najaar van 2020 heeft Effectory een 

medewerkersonderzoek uitgevoerd. Helaas 

had De Waerden op dat moment te maken met 

een IT-virus waardoor weinig medewerkers het 

onderzoek hebben ingevuld. De uitkomst was 

hierdoor niet representatief genoeg om een 

algemeen beeld te krijgen van de mening die 

medewerkers hebben over De Waerden. 

In 2021 zal opnieuw een medewerkersonderzoek 

worden uitgevoerd. 
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Gezonde teams
In 2020 is, ondanks de coronapandemie, het 

verzuim relatief laag gebleven. Er was weinig 

vervanging van begeleiders nodig waardoor 

de ondersteuning aan cliënten redelijk stabiel 

bleef. 

Uit de teamreflecties kwam naar voren dat 

nieuwe medewerkers regelmatig wordt 

gevraagd of zij zich welkom voelen en wat helpt 

om medewerkers en teams gezond te houden. 

De teams merkten dat de veranderingen die de 

coronapandemie met zich meebrengt iedereen 

snel moet kunnen schakelen. Er is in de teams 

veel steun en waardering voor elkaar en over 

hoe zaken samen worden opgepakt. Dit geeft 

een gevoel van saamhorigheid. 

Dit doen we goed

In het begin van 2020 heeft elk team in overleg 

met het planbureau geïnvesteerd in het inrichten 

van een gezonde roosterplanning voor het 

cyclisch roosteren. Deze manier van roosteren 

wordt door veel teams als positief ervaren. 

Over het gehele jaar is het verzuim relatief 

laag gebleven waardoor de geplande zorg en 

ondersteuning gewoon kon doorgaan. Het lage 

verzuim heeft vooral te maken met de grote 

inzet van medewerkers om alles zoveel mogelijk 

voor de cliënten te laten doorgaan. Hier zijn wij 

erg trots op! 

Dit gaan we verbeteren

Een aandachtspunt is het stimuleren van 

individuele ontwikkeling en duurzame 

inzetbaarheid van medewerkers. In 2021 gaan 

we onderzoeken of doorstroommogelijkheden 

in het huidige instroomportaal kunnen worden 

geïntegreerd. Ook zal er aandacht zijn voor de 

kennis en kunde van medewerkers in relatie tot 

de draagkracht, draaglast en de verschillende 

levensfases waar medewerkers zich in bevinden. 

Collegiaal Opvangteam
IIn 2019 werd geconstateerd, dat de 

opvangmogelijkheid van het Collegiaal 

Opvangteam (COT) voor medewerkers niet 

bij iedereen bekend is. Daarom is gewerkt 

aan een wervingscampagne en heeft het COT 

zich in de eerste twee maanden van 2020 

bij de gedragskundigen en de Koplopers 

(contactpersonen MIC) gepresenteerd. 

Naar aanleiding van de presentatie is een 

gedragskundige aangesloten bij het COT. Bij 

de Koplopers gaf een aantal medewerkers 

aan dat het COT gemist is bij calamiteiten met 

impact. Het COT wordt genoemd in de scholing 

meldpunt huiselijk geweld. 

Dit gaan we verbeteren

In 2020 is het COT niet ingezet omdat tijdens 

de eerste maanden van de coronapandemie 

de wervingscampagne is gestaakt en omdat er 

een grote hoeveelheid werk op de COT-leden 

afkwam in relatie tot hun dagelijkse functie. Het 

managementteam heeft toen besloten om het 

bedrijfsmaatschappelijk werk meer onder de 

aandacht te brengen. Vanaf dat moment is het 

COT nagenoeg stil komen te liggen. In juni 2020 

is de nieuwe adviseur HR aangesloten bij het COT 

en is de afspraak gemaakt om in 2021 de rol van 

het COT opnieuw tegen het licht te houden.

Interne audit en 
teamreflecties
In 2019 is een start gemaakt met de nieuwe 

kwaliteitscyclus waardoor het voor medewerkers 

meer inzichtelijk wordt, hoe het proces van 

voortdurende ontwikkelingen plaatsvindt. De 

interne audits en teamreflecties zijn hierin ook 

een belangrijk onderdeel. 

Bij de interne audits ligt de focus op de acties die 

worden ondernomen om het resultaat te behalen: 

hebben de acties geleid tot het resultaat wat wij 

wilden bereiken? 

Bij teamreflecties ligt de focus op de wijze waarop 

de resultaten al dan niet zijn behaald: wat waren 

de succesfactoren en wat waren de blokkades? 

Interne audit

De interne audits zouden in 2020 alleen door 

de teams worden uitgevoerd die hier aan toe 

waren, dit is niet gelukt. In 2021 wordt opnieuw 

gekeken welke teams eraan toe zijn om een 

interne audit uit te voeren. 
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Teamreflecties 

In 2020 is door medewerkers hard gewerkt 

aan alle speerpunten. De teamanalyses die 

eind 2019 zijn opgesteld hebben geleid tot 

team-ontwikkelplannen met daarin de sterke 

en zwakke punten van de teams. Met dit 

inzicht kunnen de teams de resultaten uit de 

speerpunten doelmatiger bereiken. 

De plannen zijn in 2020 in alle teams besproken, 

in bijzijn van een gedragskundige en/of de 

manager Cliëntondersteuning. De teams kunnen 

gebruik maken van een coach, afhankelijk van 

de vraag van een team of het knelpunt dat 

speelt. 

In de maandelijkse overleggen van 

teammanagers met de manager 

Cliëntondersteuning is input geleverd voor 

de speerpunten en is gesproken over de 

ontwikkelingen waar het gaat om het behalen 

van de doelen. 

Voorafgaand aan de jaarlijkse kwaliteitsdag is 

door iedere teammanager op een zelfgekozen 

speerpunt gereflecteerd. De uitkomsten hiervan 

zijn op deze dag met elkaar besproken. 

Dit doen we goed

Teammanagers en teams hebben tijdens de 

teamreflecties de focus gelegd op een speerpunt. 

Hierdoor is veel informatie gedeeld en er kwam 

naar voren wat er wel of niet goed is gegaan. De 

informatie uit de teamreflecties zijn vervolgens 

meegenomen naar de kwaliteitsdag als nieuwe 

input voor de speerpunten. 

Zo doen we dat in de praktijk

Teamreflectie ODC de Vijfhoek

Beste/mooiste wat er is bereikt binnen dit 

speerpunt?  

“ Alle ondersteuningsplannen zijn op orde 

en het is fijn om alles met regelmaat te 

evalueren.” 

Wat merkt de cliënt/ouder hiervan?

“ Begeleidingsafspraken zijn duidelijk 

voor cliënten en ouders en als ze een 

ondersteuningsplan nodig hebben, staan 

deze voor hen klaar.” 

Wat heeft het meeste bijgedragen aan dit 

succes/of achterstand?

“ De tijd is vrijgemaakt om aan de 

ondersteuningsplannen te werken, 

de collegialiteit van naaste collega 

en regelmatig rapporteren op doelen 

waardoor het overzichtelijk blijft. Als er al 

een achterstand is, komt dit doordat het 

systeem niet gebruiksvriendelijk is.” 

Dit gaan we verbeteren

De interne audits en teamreflecties kosten tijd en in 

de hectiek van de dag is het niet altijd eenvoudig 

om hier tijd voor vrij te maken. Teams hebben 

tools en handvaten nodig om het uitvoeren van 

de interne audits en teamreflecties makkelijker te 

maken en te integreren in hun werkzaamheden. 

Door middel van de digitale kwaliteitskaarten, 

waarmee de voortgang van de speerpunten kan 

worden gevolgd, denken wij dit te bereiken. 

Bekwaamheden
Ondanks dat veel praktijktoetsen door de 

coronamaatregelen niet zijn doorgegaan, 

is prioriteit gegeven aan het scholen voor 

verpleegtechnische handelen. Wij hebben 

bijvoorbeeld wel de verplichte e-learning laten 

doorgaan, die, in normale omstandigheden 

voorafgaand aan de praktijktoets moet worden 

doorlopen. Ook hebben wij, toen dit weer 

mogelijk was, bij een locatie buiten De Waerden 

de praktijktoetsen door laten gaan. Een docent 

vanuit het ROC heeft de bijbehorende theorie 

geschoold en de uitvoering van de vaardigheden 

in de praktijk getoetst. 

De Waerden is in 2020 aangesloten bij 

de VGN-academie, waarbij verschillende 

organisaties uit de Gehandicaptenzorg 

leertrajecten ontwikkelen, ruilen en inkopen. 

De gedragskundigen hebben enkele van de 

leerlijnen doorlopen, zodat zij die kennis 

kunnen gebruiken in de trainingen die zij zelf 

geven. 

Vanuit de VGN-academie is een leerlijn 

Mondzorg ontwikkeld en na positief 
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beoordeelde pilot is besloten deze leerlijn aan 

alle medewerkers aan te bieden.  

Dit doen we goed

Eind 2020 zijn er tien medewerkers geschoold 

voor de keel- en neusafname bij vermoeden 

van corona. Daarnaast zijn er medewerkers 

geschoold in het intramusculair injecteren zodat 

zij, mocht dit nodig zijn, huisartsen en GGD 

kunnen assisteren bij het zetten van vaccinaties.

 

Voor (nieuwe) medewerkers is een overzicht 

gemaakt waarin aangegeven wordt welke 

trainingen verplicht zijn. Dit overzicht wordt 

ieder jaar geëvalueerd. 

Voor flex-medewerkers zijn er verplichte 

scholingen zoals: medicijnbeheer en 

toedieningsvormen, epilepsie, voeding en/of 

medicatie toedienen via sonde en injecteren 

t.b.v. diabetes mellitus.

Dit gaan we verbeteren 

We blijven mogelijkheden aanbieden aan 

medewerkers om te voldoen aan de eisen 

voor het bevoegd en bekwaam zijn voor 

verpleegtechnisch handelen. In 2021 wordt 

een start gemaakt met het schrijven van 

locatieprofielen die nog duidelijker laten zien 

wat aan kennis, vaardigheden en professioneel 

gedrag van medewerkers op betreffende locaties 

wordt gevraagd. 

We gaan ook kijken op welke manier wij 

het leren in de praktijk nog meer kunnen 

vormgeven. Hierbij wordt minder gebruik 

gemaakt van toetsen/e-learnings waarvoor 

medewerkers tijd moeten vrijmaken en wordt er 

meer gezocht naar mogelijkheden om te leren 

tijdens het werk. 

 

Verplichte scholing(sactiviteiten) nieuwe medewerker
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Verkregen inzichten in 2020
Ervaring met de zes speerpunten en de 

gesprekken met medewerkers in de praktijk, 

hebben ons geleerd dat deze werkwijze het 

behalen van doelen overzichtelijk maakt. 

Ondanks het feit dat de werkwijze in de praktijk 

veel werk met zich meebrengt is fijn om met 

elkaar hetzelfde voor ogen te hebben en aan 

hetzelfde te werken. Samen ontwikkelen schept 

verbondenheid en diepgang. 

Medewerkers die cliënten ondersteunen, 

hebben in hun werk echter ook te maken met 

dagelijkse onvoorspelbaarheden. De praktische 

ondersteuning van cliënten, inclusief de 

contacten met de cliëntennetwerken en andere 

hulpverleners, vraagt veel tijd. Soms gaat alle 

werktijd hieraan op. De registratie en schriftelijke 

organisatie rondom de ondersteuning zorgt 

regelmatig voor werkdruk en extra belasting. 

In dit rapport staan verbeterpunten gemeld, 

die in 2021 zullen worden uitgewerkt. Met de 

verbeterpunten houden we onze organisatie in 

balans volgens ‘het vierkant’ dat we bij iedere 

ontwikkeling als uitgangspunt nemen.

De verbeterpunten uit de reflecties, 

Koers

(Toekomstige)
Cliënten 

Stakeholders  
(Verwanten, gemeenten, 

CIZ, vrijwilligers)

Medewerkers

€

Verbeterpunten 
en prioritering
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audits, onderzoeken en enquêtes, zijn in 

verschillende bijeenkomsten met leden van het 

managementteam, teammanagers, cliënten, 

gedragskundigen, adviseurs en medewerkers 

uit de praktijk geordend en geprioriteerd. Ook 

trends, veranderingen in wet en regelgeving 

en maatschappelijke ontwikkelingen zijn hierin 

meegenomen. 

Risicoanalyse

Voor 2021 zien we een aantal risico’s op het 

gebied van kwaliteit:

•  Het proces van uittreding bij Carante Groep 

en de verschillende migratieprocessen die dit 

met zich meebrengt stellen De Waerden voor 

een aantal doelen en deadlines. De uittreding 

legt extra druk op het behalen van de doelen 

uit de speerpunten, hiermee moet rekening 

gehouden worden waar het gaat om de be-

lasting van de teams. 

•  Eind 2020 stopt het digitale ECD Plancare 2.0. Er 

wordt in 2021 gekeken naar een nieuw platform. 

Hierbij houden wij ook rekening de andere 

IT-applicaties die gemigreerd moeten worden 

vanwege de uittreding uit Carante Groep.

•  Het proces van indicatiestelling, en 

daarmee het op orde houden van de 

ondersteuningsplannen, moet geborgd zijn 

binnen de werkwijze van medewerkers. 

•  Leegstand van woningen bij De Waerden 

door een terugloop van cliënten en het niet 

binnen een redelijke termijn kunnen plaatsen 

van cliënten die op een wachtlijst staan. 

Dit kan zorgen voor een disbalans tussen 

inkomsten en uitgaven. 

Speerpunten 2021-2022

Over het algemeen is geconstateerd dat het werken 

met speerpunten voor alle medewerkers helderheid 

geeft en betrokkenheid creëert. Teammanagers 

en medewerkers hebben aangegeven, dat zij met 

een aantal speerpunten uit 2020 in 2021 verder 

willen gaan. Omdat ook is aangegeven dat het 

behalen van de doelen uit de speerpunten extra 

inzet vraagt van alle medewerkers, is besloten om 

de speerpunten niet voor één jaar maar voor twee 

jaar te formuleren. 

Zodoende zijn gezamenlijk de volgende 

speerpunten voor 2021 en 2022:

1. Passende indicatie en ondersteuningsplan 

2. Gezonde Teams 

3. Wet zorg en dwang

4. De ouder wordende cliënt 

5. Nieuw ECD

6.  Missie, visie, kernwaarden en kernbelofte; aan de 

hand van Triple-C 

7. In–, door- en uitstroom cliënten 

Ontvlechting Carante Groep 

Voor het begeleiden van het proces van de 

uittreding bij Carante Groep is een externe 

programmamanager aangesteld om te 

monitoren en waar nodig bij te sturen. Het gaat 

hierbij vooral om het migratieproces van de 

verschillende applicaties binnen HR, Leren en 

Ontwikkelen en het ECD. Wij maken ook gebruik 

van kennis- en deskundigheidsbevordering, 

juridische ondersteuning en de FG-functionaris 

van Carante Groep. In 2021 gaan we 

onderzoeken hoe we dit op een andere manier 

vorm kunnen geven of bij andere partijen onder 

kunnen brengen. 

Reflecties OR, CDC, CDV en 
Externe visitatie 
In 2020 is er geen externe visitatie geweest. Wij 

hebben aan de hand van de door hen geleverde 

input op het Kwaliteitsrapport 2018, het 

Kwaliteitsrapport van 2019 en 2020 op dezelfde 

wijze vormgegeven. Zoals het Kwaliteitskader 

adviseert, nodigen we in 2021 weer externe 

visiteurs uit om te reflecteren op het 

Kwaliteitsrapport 2020. De CDC, de CDV en de 

OR worden elk jaar gevraagd om te reflecteren 

op het kwaliteitsrapport. De verslagen van 

die reflecties staan in het laatste deel van dit 

rapport.
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De Centrale Deelraad Cliënten (CDC) heeft 

gereflecteerd op de cliëntversie van het 

Kwaliteitsrapport. 

Waar herkennen we ons in, of waarin juist 

niet? Wat valt op? Wat vraagt meer aandacht? 

De cliëntversie is met behulp van het filmpje 

door de bestuurder in de overlegvergadering 

aan de CDC toegelicht.

Een aantal leden zijn naast de vergadering met 

de bestuurder ook nog een moment bij elkaar 

gekomen om het Kwaliteitsrapport door te 

nemen.

De opmerkingen zijn verzameld en worden 

teruggekoppeld in dit verslag. 

Bij kernwaarde nieuwsgierig komt het volgende 

naar voren: 

•  Met nieuwsgierig bedoelt De Waerden 

dat iedereen binnen De Waerden luistert 

naar wat de wensen en behoeften van 

cliënten zijn. Dit wordt beschreven in het 

ondersteuningsplan.

•  Het ondersteuningsplan wordt door cliënten 

nog niet als ‘eigen’ gezien. Om het plan in te 

zien, zijn cliënten nog teveel afhankelijk van 

hun begeleider.  

Daarom zouden cliënten graag een papieren 

versie van het plan in eigen beheer willen, 

zodat zij hun ondersteuningsplan in kunnen 

zien wanneer zij dit willen. 

•  Wat aandacht verdient is dat in het krijgen 

van informatie over De Waerden de cliënten 

nog veelal afhankelijk zijn van de begeleiders.  

De CDC heeft dit punt al diverse keren aan de 

orde gesteld maar ziet hierin helaas nog niet 

veel verandering.

De tweede waarde respect gaat voor een deel 

over medezeggenschap, hier komt het volgende 

naar voren:

•  De Waerden vindt het belangrijk dat cliënten 

mee kunnen praten over wat er binnen De 

Waerden / binnen de locaties gebeurt en over 

de ondersteuning die cliënten krijgen.  

Dit noemt De Waerden medezeggenschap. 

•  De CDC vindt het belangrijk om te weten 

hoe cliënten denken over bepaalde 

zaken en zijn daarom blij met het 

cliënttevredenheidsonderzoek wat er in 2021 

komt.  

Daarin moet ook aandacht zijn voor 

medezeggenschap, zodat de CDC ook weet of 

zij het goed doet.

•  De positie van de Centrale Deelraad Cliënten 

(CDC) is leidend en de positie van de Centrale 

Deelraad Verwanten (CDV) is volgend. Dit is 

een mooie positie van de CDC.

•  Wat goed gaat is dat de CDC op bijna elke 

locatie van De Waerden een contactpersoon 

heeft. 

•  Wat beter kan is dat de CDC meer zicht krijgt 

over hoe aan medezeggenschap vorm wordt 

gegeven op de locaties. De CDC gaat daar 

komend jaar een onderzoek naar doen.

De CDC wil nog meer zichtbaar zijn binnen 

De Waerden. Cliënten moeten de CDC weten 

te vinden. Dit is een belangrijke taak van de 

CDC maar ook van De Waerden. Ook mag 

de positie van de vertrouwenspersonen en 

klachtenfunctionarissen zichtbaarder worden. 

Zowel de CDC als De Waerden gaan hier komend 

jaar meer aandacht aan besteden. 

Reflectie van de centrale deelraad cliënten (CDC)

“ Als ik het zelf kan inzien op een 
voor mij rustiger moment, dan 
weet ik beter wat erin staat”

“ Ik merk dat de begeleiding 
goed rekening houdt met 
mijn kwetsbaarheid en dat 
is voor mij heel belangrijk.”
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Bij de waarde plezier wordt opgemerkt:

•  Wat goed ging is dat er veel aandacht was 

tijdens de corona voor dagbesteding.  

Zo is de dagbesteding verplaatst naar de 

woonlocaties of kon de cliënt dagbesteding 

volgen met behulp van Beeldzorg.

•  Helaas blijkt ook dat er cliënten zijn die zich 

eenzaam voelen. Vanwege corona is dit voor 

sommige cliënten juist ook toegenomen. 

Daar moet vanuit De Waerden voldoende 

aandacht voor zijn. 

Als het gaat om ontwikkelingsgericht 

herkent de CDC zichzelf in wat er in het 

Kwaliteitsrapport gezegd wordt als het gaat 

om ervaringsdeskundigen en de trainingen die 

zij geven aan andere cliënten. De CDC is erg blij 

met deze ontwikkeling. 

Wat gaat goed gaat is dat de CDC regelmatig 

praat en officieel overlegt met de bestuurder of 

de manager van De Waerden over onderwerpen 

die en keuzes van De Waerden die cliënten 

raken.

Voor een goede medezeggenschap is een goede 

en gelijkwaardige samenwerking van groot 

belang.

Om de verwachtingen en de beelden van onze 

rollen nog helderder te krijgen wil de CDC 

in 2021 een training volgen samen met de 

bestuurder en de manager.

Zoals eerder is genoemd mist de CDC nog hoe 

De Waerden de CDC betrokken heeft bij de 

besluitvorming. Het meer inzicht geven in de 

mate waarin de CDC op voorhand betrokken is 

en invloed heeft gehad op de besluitvorming 

bevordert de zichtbaarheid van de CDC en de 

betrokkenheid van cliënten. 

“ Ik voel me zeker goed geholpen 
door de begeleiding en dat helpt 
weer om een beetje plezier in 
mijn leven terug te krijgen”

“ Ik kan zelf een training geven 
omdat ik de kans heb gekregen 
om opgeleid te worden tot erva-
ringsdeskundige bij De Waerden. 
Ik heb er zelfvertrouwen door 
gekregen”
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De Centrale Deelraad Verwanten heeft met 

belangstelling het Kwaliteitsrapport 2020 

gelezen. Een helder en open rapport waarin 

niet wordt geschuwd ook de doelen die niet 

zijn gehaald te benoemen. Dat het welzijn van 

cliënten in dit turbulente jaar prioriteit kreeg 

boven administratieve handelingen en behalen 

van doelen verdient waardering. De Waerden 

mag met recht trots zijn op de medewerkers 

die zich meer dan eens onder moeilijke 

omstandigheden voor de cliënten hebben 

ingezet. Toch heeft het coronavirus de ambitie 

om de organisatie gezond te krijgen niet klein 

gekregen.

•  De raad constateert dat de ingezette 

vernieuwing van de organisatie veel van 

medewerkers vraagt. Van medewerkers 

in de zorg mag terecht worden verwacht 

dat zij professioneel werken. Een en ander 

kan echter leiden tot een hoge werkdruk. 

Hoog gestelde eisen en verwachtingen 

zouden een reden kunnen zijn om niet in 

de gehandicaptenzorg te blijven of te gaan 

werken. Ondersteuning vanuit het hart mag 

niet uit het oog worden verloren. 

•  Het is goed om te lezen dat een van de 

medewerkers voor vermindering van 

administratieve lasten pleit om meer 

aandacht aan cliënten te kunnen besteden. 

Hard nodig in een setting met dagelijks 

voorkomende onvoorspelbaarheden waar 

soms alle werktijd aan opgaat. Een andere 

medewerker verwoordt het zo: “Soms moet je 

gewoon je gezonde verstand gebruiken.” Dat 

kan dan betekenen om buiten het gestelde 

kader te werken in de ondersteuning van 

mensen die dit niet altijd helemaal zelf 

kunnen. 

•  Fijn dat cliënten zoveel mogelijk worden 

betrokken bij alle veranderingen. Maar 

cliënten maken op dit moment veel mee, 

zoals beperkingen door het coronavirus en 

de ontwikkelingen binnen De Waerden. Het 

rondgaan van het virus is voor veel cliënten 

moeilijk te bevatten, de diverse ontwikkelingen 

binnen de organisatie veroorzaken ook bij 

hen druk en spanning. De raad hoopt dat al 

deze ontwikkelingen niet nadelig zijn voor 

het persoonlijk karakter dat medewerkers van 

De Waerden in hun zorg en ondersteuning 

bieden. Persoonlijke benadering bevordert 

ons inziens het welzijn van cliënten en draagt 

tevens bij aan plezierig werken in de zorg. 

•  De raad onderschrijft het streven naar 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 

Ook dit komt het welzijn van cliënten en 

vertrouwen in begeleiders ten goede. 

•  Bij alle digitalisering moet ervoor worden 

gewaakt dat algoritmes die daaruit kunnen 

worden afgeleid, maatstaf worden in de 

begeleiding ten koste van de individualiteit 

van cliënten, immers: “Ieder mens doet ertoe 

en is van betekenis”. 

•  Het rapport heeft een paragraaf gezonde 

levensstijl en vitaliteit. Vanuit het oogpunt 

van vrijwillige zorg kan geen dwang 

uitgeoefend worden om bepaald voedsel wel 

of niet te eten en te bewegen. Medewerkers 

kunnen cliënten wel stimuleren om 

gezond te eten. De raad zou het een mooie 

ontwikkeling vinden als er bijvoorbeeld 

uren gereserveerd kunnen worden voor een 

gespecialiseerde kracht om b.v. wekelijks op 

vrijwillige basis het bewegen te stimuleren. 

Bij de implementatie van de Wet zorg en 

dwang wordt meegenomen wat dit betekent 

voor cliënten en hun vertegenwoordigers. De 

CDV is bereid aan de communicatie daarover 

medewerking te verlenen.

Reflectie centrale deelraad verwanten (CDV)
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•  Het uittreden uit Carante Groep en de daarbij 

horende migratieprocessen vormen een 

extra belasting voor medewerkers op het 

centraal bureau en voor medewerkers vanuit 

cliëntondersteuning, dat het behalen van de 

doelen uit speerpunten daardoor over twee 

jaar worden verspreid, wordt door de raad 

op prijs gesteld. Het bevordert de rust voor 

cliënten en medewerkers.

•  Waardering is er voor de openheid om kritiek 

te ontvangen, van onder meer externe audits 

en verwanten. De raad zal daar op gepaste 

wijze mee omgaan.

 

•  De CDV is in 2021 concreet begonnen aan 

verbetering van het contact met de achterban 

en samenwerking met de Centrale Deelraad 

Cliënten. Ons doel is verwanten bij de gang 

van zaken binnen De Waerden te betrekken. 

Met elkaar willen we op lokaal en centraal 

niveau de medezeggenschap van verwanten 

stimuleren om zo de belangen van de cliënten 

te behartigen.
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De OR heeft het kwaliteitsrapport van 2020 in 

haar vergadering besproken. De OR vindt het 

een overzichtelijk document. Het is (ook) goed 

te gebruiken als werkdocument voor de OR. 

•  Reflectie in teams leidt tot kwaliteits-

verbeteringen; betere kwaliteit van leven 

voor de cliënt en meer werkplezier en grotere 

betrokkenheid voor de medewerkers.

•  Als ondernemingsraad onderschrijven we 

dat de meeste speerpunten ook in 2021 

worden voortgezet met daarbij de met elkaar 

vastgelegde aanpassingen. Na een bewogen 

2020 kunnen we zover als dit mogelijk is in 

2021 met de aangepaste speerpunten verder 

aan de slag gaan. 

•  De rol van cliënten wordt steeds belangrijker 

en zichtbaarder binnen de organisatie. Ook 

voor cliënten is 2020 een bewogen jaar 

geweest met betrekking tot corona. 

•  Het is belangrijk dat we als medewerkers, 

cliënten en hun netwerk de uitdaging 

aangaan om met elkaar in gesprek te blijven 

om zo optimaal aan de vraag van cliënten te 

voldoen. 

•  In 2021 wordt er verder gebouwd aan 

de kwaliteit van De Waerden en de 

Ondernemingsraad wil hier ook, o.a. door 

middel van de kwaliteitskaarten zijn bijdrage 

aan leveren. Het speerpunt gezonde teams is 

voor ons een belangrijk speerpunt om mee 

aan de slag te gaan in 2021. 

Reflectie ondernemingsraad (OR)
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In het voorjaar van 2021 heeft een externe 

visitatiecommissie gereflecteerd op het 

Kwaliteitsrapport 2020 van De Waerden. Dit 

overleg vond digitaal plaats.

Aanwezig

•  Loes den Dulk, directeur van Stichting 

Raad op Maat, een organisatie die werkt 

voor en met iedereen die betrokken is bij 

zeggenschap en rechten van mensen met een 

beperking.

•  Michaël van Leijen, werkzaam bij het 

Ambitiehuis, zij houden zich bezig met het 

(persoonlijk) ontwikkelen van medewerkers 

en (zakelijke) ontwikkelingen van 

organisaties. 

•  Henriette Sandvoort, ervaringsdeskundige bij 

LFB, een belangenorganisatie dóór en vóór 

mensen met een verstandelijke beperking. 

•  Jannie Riteco, voorzitter Raad van Bestuur 

van De Waerden.

•  Puck van de Vliet, bestuurssecretaris van  

De Waerden.

Tijdens het overleg heeft de visitatiecommissie 

een goed gesprek gevoerd met de bestuurder 

en bestuurssecretaris van De Waerden over de 

inhoud van het Kwaliteitsrapport. Zowel de 

transparantie, wat gaat goed en wat kan er 

nog verbeterd worden, als de verscheidenheid 

en hoeveelheid in onderwerpen werd 

gewaardeerd. Ook de verbinding van 

de kernwaarden van De Waerden en de 

bouwstenen uit het Kwaliteitskader vanuit VGN 

was duidelijk. 

Er werden ook enkele verbeterpunten / kritische 

opmerkingen door de visitatiecommissie 

aangedragen:

•  De hoeveelheid onderwerpen en informatie 

uit het rapport was voldoende en helder. 

Echter miste de visitatiecommissie de 

‘vonk’ bij het lezen van het rapport. De 

visitatiecommissie snapt dat de periode 

waarin het rapport is geschreven niet heel 

rooskleurig en optimistisch was, maar geeft 

dit mee als aandachtspunt voor het volgende 

rapport. 

•  De soms sociaal wenselijke manier van 

schrijven en woordkeuzes in het rapport 

laten zien dat De Waerden in ontwikkeling 

is en als organisatie wil blijven leren en 

verbeteren. Wat soms gemist wordt is de 

diepgang bij de verschillende onderwerpen. 

Wat zijn de oorzaken geweest van bepaalde 

ontwikkelingen en resultaten en hoe kan De 

Waerden werken aan verbetering en borging.  

Het is mooi dat bij de meeste onderwerpen 

een huidige stand van zaken wordt benoemd 

en wat er in de toekomst zou kunnen worden 

verbeterd, echter zou je als lezer graag 

willen weten waarom dingen zijn gegaan 

zoals is beschreven. Bijvoorbeeld als het gaat 

om het beschrijven van het proces binnen 

de verschillende kwaliteitsinstrumenten of 

waarom dingen niet door hebben kunnen 

gaan als gevolg van de Coronapandemie. 

•  De Waerden geeft in het rapport 

een uitgebreide toelichting op hoe 

de medezeggenschap van cliënten is 

georganiseerd. De visitatiecommissie vindt 

de informatie erg uitgebreid, wel zou deze 

informatie hier ook diepgaander mogen 

zijn. Belangrijk is om hierbij de onderwerpen 

‘zeggenschap’, ‘medezeggenschap’ en 

‘inspraak’ niet op één hoop te gooien maar 

duidelijk aan te geven hoe hierin verschillend 

wordt gehandeld. Ook is het belangrijk om te 

beschrijven wat de verbinding is tussen lokale 

en centrale medezeggenschap en hoe de 

communicatie verloopt. 

•  De inzet van ervaringsdeskundigen binnen 

De Waerden werd erg gewaardeerd.  Het 

zou mooi zijn om de ervaringsdeskundigen 

binnen De Waerden nog breder in te zetten 

Externe visitatie
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binnen de verschillende werkgroepen die zijn 

geformeerd. 

•  Tot slot benoemde de visitatiecommissie dat 

op sommige punten het perspectief van de 

medewerkers wordt gemist en dan vooral de 

verbinding met het thema ‘eigenaarschap’. 

Dit thema mag door De Waerden meer 

uitgedragen worden in het rapport, 

evenals de ontwikkelingsgerichtheid van 

medewerkers. In het gesprek wordt duidelijk 

dat De Waerden hier aandacht voor heeft, 

echter komt dit in het rapport niet altijd naar 

voren. 

Samenvatting 

De Waerden heeft laten zien dat zij, ondanks 

alle ontwikkelingen die er zijn geweest in 2020, 

de zorg en ondersteuning voor cliënten zoveel 

mogelijk heeft door kunnen laten gaan. Ook 

wat betreft de interne ontwikkeling en het 

vormen van de eigen identiteit heeft  

De Waerden niet stil gezeten. 

Een vervolgstap is nu om deze ontwikkelingen 

voort te zetten en daarbij de belasting voor 

medewerkers zo laag mogelijk te houden en de 

druk en spanning die dit bij cliënten veroorzaakt 

zoveel mogelijk te verminderen.   
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