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Leeswijzer
Het Kwaliteitsrapport is als volgt opgebouwd:










Het rapport start met een inleidend hoofdstuk waarin we de doelstelling en de opzet van het
Kwaliteitsrapport kort uiteenzetten.
De hierop volgende managementsamenvatting vertelt in grote lijnen de totstandkoming van
het Kwaliteitsrapport en de wijze waarop Severinus werkt aan kwaliteit.
De organisatievisie en onze kernwaarden worden vervolgens uiteengezet, waarna een
beschrijving van het zorgproces rond de individuele cliënt volgt.
o In het eerste gedeelte van het hoofdstuk ligt het accent op het samenspel met alle
betrokkenen rondom de cliënt over de gewenste zorg en ondersteuning en het
vastleggen hiervan.
o Het tweede deel geeft een beeld over de wijze waarop we aan veilige zorg en
ondersteuning inhoud geven.
In het hoofdstuk ‘Cliëntervaringen’ zijn de cijfers met betrekking tot de ervaren kwaliteit van
de geboden zorg en ondersteuning beschreven.
Hierop volgend in hoofdstuk 4 staat beschreven hoe de teams reflecteren op de zorg en
ondersteuning die zij bieden. De geconstateerde aandachtspunten en de bijbehorende
vervolgstappen geven richting aan de wijze waarop Severinus deze bouwsteen in 2020
verder gaat vormgeven. Daarnaast worden op hoofdlijnen de resultaten van het afgenomen
medewerkerstevredenheidsonderzoek weergegeven.
Een beeld van de kwaliteit en de prioriteiten voor kwaliteitsverbetering worden beschreven
in het hoofdstuk ‘Conclusie kwaliteit’.
De bevindingen van de interne samenspraak tussen de Bewonersraad, Cliëntenraad,
Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht ronden het rapport af.
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Inleiding
Een nieuw jaar en nieuw kwaliteitsrapport. Voor het derde opvolgende jaar brengt Severinus haar
kwaliteitsrapport uit gebaseerd op de richtlijnen van het Kwaliteitskader van de VGN. Het rapport
geeft een actueel beeld van de geboden kwaliteit en de wijze waarop we werken aan verbetering. Bij
de onderbouwing van de besproken thema’s maakten we naast de informatie uit de bouwstenen,
ook gebruik van andere informatiebronnen.
Het Kwaliteitskader bestaat uit de onderstaande bouwstenen:
- Bouwsteen 1: het zorgproces rond de individuele cliënt;
- Bouwsteen 2: het onderzoek naar cliëntervaringen;
- Bouwsteen 3: de zelfreflectie in teams;
Op basis van de inzichten die we verkrijgen uit bovenstaande bouwstenen, stellen we een
kwaliteitsrapport op. Hierop organiseren we in beginsel jaarlijks kritische tegenspraak in de vorm van
een externe visitatie.
Doelstelling van het rapport
Het kwaliteitsrapport kent een drieledig doel:
 Het kwaliteitsrapport maakt inzichtelijk wat de kwaliteit van zorg en ondersteuning is en
geeft een beeld van de interne verbeteracties die zijn of worden ingezet om deze kwaliteit te
verbeteren.
 Het rapport is een middel voor interne verantwoording naar de Cliëntenraad, Bewonersraad,
Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht.
 Daarnaast fungeert het rapport als middel voor externe verantwoording naar diverse
stakeholders zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Zorgkantoor.
Opzet van het rapport
Het kwaliteitsrapport beschrijft achtereenvolgens:
 De missie, visie en werkwijze van waaruit de zorg en ondersteuning bij Severinus wordt
vormgegeven.
 De invulling en verbetermogelijkheden van de drie bouwstenen van het Kwaliteitskader.
 Het beeld over de geleverde kwaliteit en de gemaakte keuzes voor kwaliteitsverbetering.
 De wijze waarop we verbeteracties implementeren.
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Managementsamenvatting
De afgelopen jaren hebben we geprobeerd helemaal vanuit ‘de bedoeling’ te werken: het geluk en
de kwaliteit van bestaan van onze cliënten. In het boekje ‘Dit maakt mij gelukkig’ noemen we dit ook
het échte criterium waar we alles aan toetsen en vooral ook niet doen wat hier geen bijdrage aan
levert. Ook in 2019 hebben we dit adagium hoog in het vaandel gehouden. Om de mate waarin ons
dit lukt goed te kunnen volgen, meten we continue de cliënttevredenheid en staan we op alle
mogelijke manieren open voor signalen, bedoelde en onbedoelde feedback van cliënten, ouders en
wettelijk vertegenwoordigers. Maar ook de tevredenheid van onze medewerkers en de signalen die
zij geven, vinden we erg belangrijk, meten we en proberen we te verstaan. Een bevlogen, tevreden
en gelukkige medewerker is immers één van de belangrijkste voorwaarden om de bedoeling te
bereiken, dit vraagt van management en bestuur dezelfde aandacht. De meting van de
medewerkerstevredenheid heeft ons in 2019 een ‘beste werkgever’  ster opgeleverd en daar zijn
we natuurlijk erg trots op.
We werken al bijna 10 jaar vanuit de driehoek ‘cliënt – wettelijk vertegenwoordiger – professional’.
Vanuit een sterke verbinding, een passende positie en daar waar het maar even kan, proberen we
het beter te doen dan verwacht (bonus). Maar ook vanuit een drietal kernwaarden die ons helpen de
goede dingen te doen: veilig, liefdevol en bevlogen. We hebben het afgelopen jaar ontdekt dat
hieraan toegevoegd mag worden ‘vakmanschap’. We willen niet alleen de goede dingen doen maar
ook de goede dingen ‘goed doen’. De kwaliteit van bestaan van cliënten en medewerkers tot slot,
wordt naar onze opvatting door tenminste drie pijlers bepaald:
- De relaties die je hebt en kunt hebben met anderen,
- De regie en de zeggenschap die je hebt over je eigen leven (hangt ook samen met autonomie
en zelfbepaling)
- Een zinvolle invulling (kunnen) geven aan je dag en aan je leven. Zin ervaren aan je bestaan,
is een hele belangrijke pijler die ook weer wordt bepaald door de betekenisvolle relaties.
Waardering cliënten en medewerkers
Opnieuw was de waardering door cliënten, de cliënttevredenheid, erg hoog (9,1). De benchmark
kwam uit op gemiddeld 8,4. De wettelijk vertegenwoordigers kwamen uit op een waardering van
gemiddeld 9,1. Net als in voorgaande jaren scoorde de tevredenheid over het ondersteuningsplan,
het luisteren naar de wensen van cliënten en het helpen met het omgaan met anderen zeer hoog.
Laag scoorden de tijd die begeleiders hebben voor cliënten, begrijpen wat er in het
ondersteuningsplan staat en het meedoen of mee kunnen doen aan activiteiten in de buurt. In 2019
hebben we de tevredenheid van EMB-cliënten (ernstig meervoudig beperkt) onderzocht met
gebruikmaking van een netwerkanalyse. Om het netwerk van deze cliëntgroep uit te breiden en
vaker met elkaar in contact te brengen hebben we in 2019 een begin gemaakt met het ontwikkelen
van een instrument (app), ondersteund door het ‘volwaardig leven’ programma van VWS.
Aan het medewerkerstevredenheidsonderzoek heeft bijna 70% van de medewerkers meegedaan,
bijna 10% meer dan de benchmark. Op alle onderdelen is hoger gescoord dan de vorige keer (2017):
tevredenheid, werkgeverschap en bevlogenheid. Unaniem trotspunt is de aansprekende richting van
Severinus waarin de cliënt ‘centraal’ staat. En omdat we boven de branche scoren mogen we twee
jaar lang ‘het beste werkgeverskeurmerk’ dragen. Verbeterpunten waren de ‘kanteling naar
zelforganisatie’ en de ‘begeleiding bij veranderingen’. Deze aandachtspunten hebben we ook
opgepakt in de speerpunten en al eerder in jaarplan 2020.
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Ontwikkeling zelforganisatie
In 2019 hebben we de zelforganisatie verder uitgerold. Met name de verschillende teamrollen zijn
uitgewerkt en ingezet. Het lag in de bedoeling dit in 2019 ook helemaal af te ronden. Dat is nog niet
gelukt. In 2020 zal dit zeker wel het geval zijn. De laatste hand wordt gelegd aan de uitwerking van de
teamrol ‘personeel’ en de organisatiestructuur van bedrijfsvoering zal nog een aanpassing ondergaan
waardoor ook dit onderdeel zoveel als mogelijk, zelf organiserend is en daarmee haar support aan de
primaire processen (wonen, werken, leren van cliënten) nog beter kan uitvoeren. Zelforganisatie
wordt door ons gezien als een inrichting van de organisatie die ons helpt goed te werken aan de
bedoeling (het geluk van onze cliënten) maar ook ervoor zorgt dat degene die dichtbij de cliënt staat
zijn werk zo goed mogelijk kan doen. Zonder hinder van bureaucratische rompslomp, onnodige
omwegen en lijntjes en met waardering voor het eigen vakmanschap.
Wet Zorg en Dwang en de Universele Verklaring
Dit jaar heeft in het teken gestaan van de voorbereiding op de Wet zorg en dwang (Wzd). De kern
van de wet, als vervanger van de wet BOPZ, is ‘nee tenzij’ en, passend bij de visie van Severinus,
willen we het inzetten van onvrijwillige zorg beperken tot een uiterst minimum. Het beleid is
uitgewerkt en na advies en goedkeuring door CR en MT ook vastgesteld. De AVG-artsen en een van
de GZ-psychologen zijn benoemd tot Wzd functionaris. Het werken met het Wzd stappenplan
(verplicht) is opgenomen in het ondersteuningsplanproces en in het ECD is de nieuwe module
opgenomen om onvrijwillige zorg te registreren in overeenstemming met de nieuwe wet.
Gedurende het voorbereidingsjaar hebben informatiebijeenkomsten plaatsgevonden voor alle teams
wonen en dagbesteding. Inmiddels is het duidelijk dat 2020 wordt gezien als een overgangsjaar,
ondanks het feit dat de wet op 1 januari is ingegaan. Alle medewerkers zullen in 2020 nog een elearning module moeten volgen en er worden workshops gegeven over de thema’s ‘signaleren van
verzet’ en ‘bepalen van wilsbekwaamheid ter zake’. De Wzd helpt ons ook concreet uitvoering te
geven aan het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap (met name artikel 14,
vrijheid en veiligheid van de persoon).
De kwaliteitsdag
In 2019 hebben alle medewerkers van Severinus de mogelijkheid gekregen een (extra) betaalde dag
te besteden aan het ontwikkelen van de eigen kwaliteit en/of de kwaliteit van bestaan van cliënten.
Van deze mogelijkheid is volop gebruik gemaakt en de evaluatie (via met name intranet) was erg
positief. Voor 2020 hebben we besloten de dag opnieuw aan te bieden voor hetzelfde doel. We
hebben geprobeerd met deze dag aandacht te besteden aan de uitkomsten en bevindingen uit de
tevredenheidsonderzoeken (meer tijd voor jezelf, elkaar en de cliënt). Het gebaar maar vooral ook de
inhoudelijke opbrengst werd zeer gewaardeerd maar het doel werd amper gerealiseerd. Zie verder
speerpunten 2020.
Teamreflectie
De overgrote meerderheid van de teams heeft een teamreflectiebijeenkomst gehouden. Vier
thema’s kwamen hierbij aan de orde: een zorgvuldig proces rond de cliënt, de relatie tussen cliënt en
zorgprofessional, veilige zorg en de toerusting van het team. Telkens werd onderzocht ‘wat goed
gaat’ en ‘wat aandacht vraagt’. Aansluitend werden en worden dan verbeterafspraken gemaakt en
gevolgd in tussentijdse evaluaties (team overleggen). Deze reflecties worden door de teams als
positief beoordeeld en de ondersteuning door de teamcoaches als waardevol en helpend.
Samengevat en overall is de ervaring dat het nieuwe ondersteuningsplan bijdraagt aan een betere
monitoring van zorg en de rolneming van de begeleiders versterkt. De veiligheid wordt beter geborgd
o.a. door het meer tijd voor elkaar hebben en diverse trainingen. De teamrollen (onderdeel
zelforganisatie) maken de werkzaamheden overzichtelijker en de positie en bijdrage van de
gedragskundigen wordt zeer gewaardeerd. Er is nog veel onduidelijkheid over de (implicaties) van de
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Wet zorg en dwang en er is behoefte aan richtlijnen ten aanzien van omgaan met agressie, seksueel
overschrijdend gedrag, gevaarlijke situaties. Ook wordt de (steeds vaker ontbrekende) continuïteit
van de personele bezetting en daarmee de aanwezige deskundigheid ervaren als een toenemend
vraagstuk en uitdaging.
Vanaf 2020 zullen we in de teamreflecties proberen teams te stimuleren eigen normen te
ontwikkelen voor wat voor hen ‘goede zorg’ is. Dit krijgt handen en voeten via de teamcoaches en
met de teams wordt een werkwijze gezocht waarmee men aan de slag kan. Het formuleren van eigen
normen en vervolgens doelen die realistisch zijn en het team helpen stappen te zetten, is hierbij het
vertrekpunt.
Geen klachten
Er zijn in 2019 geen klachten gemeld of ingediend door cliënten of hun wettelijk vertegenwoordigers.
In dit jaar is in overeenstemming met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in
samenwerking met SWZ en ORO de Regionale Klachtencommissie Gehandicaptenzorg Oost Brabant
opgericht. Deze commissie behandelt de klachten op grond van deze wet en de Jeugdwet. Via de
VGN is Severinus aangesloten bij de Landelijke Commissie Onvrijwillige Zorg voor de behandeling van
klachten in het kader van de Wzd.
Het nieuwe ondersteuningsplan
Al in 2018 is er een nieuw (format) ondersteuningsplan ingevoerd, als opvolger van het zorgplan. De
gedragskundige is hierin en hiervoor eindverantwoordelijk en de persoonlijk begeleider is
procesverantwoordelijk. Het ondersteuningsplan werkt vanuit de hermeneutische cirkel en is in zijn
opzet en opbouw beknopter. De nieuwe werkwijze en het nieuwe plan, met de mogelijkheid
frequent in een kleiner verband ook kortdurend cliëntoverleg te organiseren, is positief ontvangen.
Aan het eind van het jaar 2019 beschikte de helft van de cliënten over het nieuwe
ondersteuningsplan, het streven lag op 80%. De nieuwe planning is erop gericht per 1 juli 2021 alle
cliënten te laten beschikken over het nieuwe ondersteuningsplan.
Reflectie adviesorganen
De CR wijst in haar evaluatie nadrukkelijk op het belang van de teamreflecties noodzakelijk voor een
goede afstemming van de zorg, vergroten van cohesie in teams en het vergroten van de
aanspreekcultuur. Het één keer per jaar systematisch reflecteren (in teams) wordt als te weinig
aangemerkt, gepleit wordt voor een frequentere en continue reflectie als een vast onderdeel van de
teamoverleggen.
Een tweede onderwerp door de CR aangestipt is een andere vorm voor het jaarlijks
cliënttevredenheidsonderzoek. Dit advies, 1 keer per 3 jaar uitgebreid en de andere jaren toegespitst
op de kwaliteit van bestaan van de individuele cliënt is overgenomen en ondertussen vastgesteld
beleid.
De OR geeft in haar reflectie aan dat te weinig personeel en te weinig tijd voor cliënten als 2 aparte
onderwerpen mag en misschien wel moet worden gezien. De OR geeft ook aan blij te zijn dit in het
kwaliteitsrapport ook zo aan te treffen en bepleit het onderwerp ‘werkdruk en te weinig tijd
medewerkers’ in 2020 nader te onderzoeken en tot actie te brengen, ergo, te verheffen tot
speerpunt (zie bij speerpunten). Ook ondersteunt de OR het voornemen een keuze te maken voor
(enkele) begeleidingsmethodieken en hiervoor een gedegen implementatieplan te maken. Zie
speerpunt 1.
De Raad van Toezicht onderschrijft net als de Cliëntenraad het belang van teamreflectie. De RvT
vindt het daarnaast van belang dat bij de uitkomsten uit de teamreflectie wordt aangegeven op
welke wijze en op welke termijn de constateerde verbeterpunten worden opgepakt. Het al te open
formuleren van dergelijke doelstellingen draagt immers niet bij aan het creëren van voldoende
urgentiegevoel voor deze belangrijke onderwerpen. Dit advies heeft tevens betrekking op de nog
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niet gerealiseerde speerpunten 2019. Door hierbij, net als bij de 2020-speerpunten, aan te geven hoe
en wanneer deze naar tevredenheid gerealiseerd zijn, wordt het eenvoudiger om komend jaar na te
gaan of het gewenste kwaliteitsverbetering behaald is. Op advies van de RvT is de implementatie van
de Wet zorg en dwang als speerpunt voor het jaar 2020 opgenomen. Ook adviseert de Raad om de
implementatie van het agressiebeleid tot speerpunt 2020 te maken en zodoende meer aandacht te
creëren voor het omgaan met en voorkomen van agressie-incidenten. Het agressie-beleid is onlangs
in een vernieuwd document vastgesteld en wordt via de daarvoor bedoelde kanalen (o.a. intranet)
bekend gemaakt.
De externe visitatie
Aanvankelijk lag het in de bedoeling ook dit jaar wederom een externe visitatie te laten plaatsvinden,
door een delegatie van collega zorgaanbieders in combinatie met een externe deskundige. Echter
door het Coronavirus en de beperkingen die dit virus ons heeft opgelegd hebben we hier van af
gezien. Een externe visitatie is 1 keer per 2 jaar verplicht dus we konden dit ook een jaar overslaan.
Tijdens de externe visitatie in 2019 (over het verslag 2018) werd on geadviseerd een (management)
samenvatting te schrijven welke ook als zelfstandig te lezen document verspreid kan worden. Dit
hoofdstuk is als zodanig bedoeld, de hoofdzaken uit het uitgebreide rapport (50 pagina’s) hebben we
verwoord in 5 pagina’s. Dit document zullen we door onze afdeling communicatie toegankelijk laten
maken en vertalen naar een versie voor iedereen die geïnteresseerd is en bovendien prettig leesbaar
is. Deze zullen we ook op onze website zetten en doen toekomen aan alle medewerkers, vrijwilligers,
cliënten, wettelijk vertegenwoordigers en overige geïnteresseerden. De uitgebreide versie wordt met
het jaarverslag (extern) gepubliceerd en is ook te benaderen via de website.
Het advies van de visitatiecommissie (2019) om meer aandacht te geven aan de medewerker en niet
in alles de wens van de cliënt leidend te maken hebben we (gedeeltelijk) overgenomen en
geprobeerd handen en voeten te geven. Door o.a. te stoppen met de functioneringsgesprekken en in
plaats daarvan persoonlijke ontwikkelingsgesprekken te voeren, de kwaliteitsdag maar ook het
programma van de inmiddels jaarlijkse Severinusdagen (gericht op kennis en cultuur). In het
meerjarenbeleidsplan 2020-2025 krijgt dit een belangrijke plaats.
Op weg naar een nieuwe beleidsperiode en een nieuw plan
In het najaar van 2019 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een beleidsplan voor de periode
2020 – 2025. In samenspraak en met input van Raad van Toezicht en Managementteam is een
concept afgerond (begin 2020) en in conceptvorm vastgesteld en aangehouden. De OR en CR hebben
dit concept ontvangen maar hebben nog geen advies uitgebracht. Besloten is na de start van de
nieuwe Raad van Bestuur (oktober 2020) het traject weer te vervolgen. Voor de nieuwe RvB is het
meerjarenbeleidsplan een belangrijk document waarin de koers voor de komende jaren wordt
beschreven en dan moet het eigenaarschap uiteraard ook en in hoge mate bij hen liggen en moet de
bestuurlijke opdracht die zij ontvangen hier ook in worden verwerkt. De verwachting is dat op zijn
vroegst begin 2021 er een plan ligt dat ter advisering aan de medezeggenschap kan worden
aangeboden.
Speerpunten 2019 en 2020
Voor het afgelopen jaar, 2019, waren er maar liefst 13 speerpunten geformuleerd. Hiervan zijn er 3
helemaal behaald, 8 gedeeltelijk en 2 zijn er niet behaald. De speerpunten die gedeeltelijk zijn
behaald waren meestal ook geformuleerd voor meerdere jaren en als doorlopend. Voor het jaar
2020 willen we ons, zoals ons ook is geadviseerd door de adviesorganen maar ook tijdens de externe
visitatie in 2019, in het aantal speerpunten beperken en voegen we aan een aantal doorlopende
speerpunten er maar 3 toe. Net als in 2019 willen we onverkort aandacht blijven geven aan:
- Voortzetting uitvoering bewust antipsychotica gebruik
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-

Nadrukkelijk de uitkomsten van het cliënt ervaringsonderzoek bespreken met cliënt en
wettelijk vertegenwoordigers en vertalen naar afspraken in het ondersteuningsplan
- Onze interne communicatie nog efficiënter en effectiever maken
- De zelfreflectie (en teamreflectie) verder inbedden in de beleidscyclus
De kernwaarden hebben we inmiddels heroverwogen in nieuwe meerjarenbeleidsplan 2020 – 2025.
De deelname van en door cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers aan het cliënt
ervaringsonderzoek hebben we tot onderwerp van gesprek gemaakt met de Cliëntenraad. We zijn
erop uit gekomen dit onderzoek 1 keer per 3 jaar uitgebreid te houden en de andere jaren in een
beperktere maar meer op de persoon toegespitste vorm af te nemen, waardoor de deelname naar
onze verwachting groter zal worden.
De 3 nieuwe speerpunten voor 2020 zijn:
1. Het maken van een keuze voor een beperkt aantal begeleidingsmethodieken en in elk geval
een nieuwe methodiek voor de begeleiding van cliënten met ernstig probleemgedrag naast
de verstandelijke beperking. Medio 2020 willen we de keuze gemaakt hebben en een
implementatieplan zal aansluitend worden gemaakt om vanaf 2021 dit te kunnen invoeren
en de eerste teams/ medewerkers hierin opleiden.
2. Het beschikbaar maken van meer tijd voor cliënten enerzijds en het verminderen van de
ervaren werkdruk van medewerkers anderzijds. Twee met elkaar verbonden thema’s maar
ook te onderscheiden. We zullen er ook onderscheidend mee aan de slag gaan. We zullen
hiervoor een plan van aanpak maken, in samenspraak met de medezeggenschapsorganen
waarbij we vooral nastreven minder tijd te besteden aan bijzaken en daardoor meer tijd te
maken voor en aandacht te geven aan waar het echt om gaat. Dit speerpunt was voor 2019
ook al geformuleerd en dat heeft o.a. geleid tot de invoering van de kwaliteitsdag: elke
medewerker mag een (betaalde) dag besteden aan zichzelf (ontwikkeling) en/of de cliënt
maar dit is ondanks de positieve evaluatie, niet voldoende.
3. De continuïteit in de personele bezetting in de teams wonen, werken, leren, vrije tijd gaan
we verder verbeteren. Een toenemend aantal teams kampt met vele personele wisselingen
en een hoge inzet van PNIL. Dit is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van zorg en zorg ervoor
dat deskundigheid en teamorganisatie lastig op het gewenste niveau te houden is. Door o.a.
het invoeren van het nieuwe functiehuis en het op nader te bepalen wijzen aantrekkelijker
maken om binnen deze teams te gaan werken, willen we per einde 2020 een positieve
ontwikkeling zien in de stabiliteit van de personele bezetting in deze teams waar complexere
zorg wordt geboden. In termen van een lager verloop (uitstroom) en een lager verzuim. Om
dit te bereiken wordt een plan van aanpak gemaakt.
4. Implementatie Wet zorg en dwang. Per 1 januari 2020 is de Wet BOPZ vervangen door de
Wet zorg en dwang. Het jaar 2020 is een overgangsjaar dat onder meer gebruikt zal worden
voor de implementatie van het Wzd-beleid van Severinus en het opleiden van medewerkers
met betrekking tot de Wzd.
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1. Visie en werkwijze Severinus
Onze missie
Severinus is dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving voor mensen van alle leeftijden met een
verstandelijke beperking. Liefdevolle en persoonlijke zorg voor onze cliënten door bevlogen
medewerkers, in een veilige omgeving. Dat doen we samen met cliënten en met iedereen die op
welke manier dan ook bij de cliënten betrokken is.
Onze visie: dit maakt mij gelukkig!
Gelukkig zijn. Prettig wonen. Fijne mensen om je heen, goede contacten met anderen en je dag
invullen met activiteiten waar je blij van wordt. Wie wil dat niet? Onze cliënten, of ze nu thuis wonen
of in één van onze huizen, willen dat in elk geval wel. Daarbij kunnen ze rekenen op degenen die hen
lief zijn: ouders, familieleden en vrienden. Maar ook op de mensen die vanuit hun vak kijken naar de
ondersteuning die dat gevoel van geluk kan vergroten. Onze medewerkers die elke dag weer hun
hart en ziel leggen in hun werk en liefdevol naast cliënten staan. En dat zijn ook alle mensen van
ondersteunende afdelingen en vrijwilligers, die vanuit hun hart een steentje bijdragen aan het geluk
van onze cliënten. Hun belangrijkste opdracht is steeds op zoek gaan naar dat echte contact, op zoek
naar wat mensen écht blij en gelukkig maakt.
Onze kernwaarden
Liefdevol, bevlogen en veilig. De drie kernwaarden van Severinus. Deze waarden zijn het DNA van
onze organisatie en zijn leidend voor onze manier van omgaan met onze cliënten, hun ouders en
familieleden, wettelijk vertegenwoordigers, collega-medewerkers en alle andere betrokkenen.
 Liefdevolle zorg bieden. Zorg met 100% aandacht voor de cliënt en met inlevingsvermogen.
 Bevlogen medewerkers en vrijwilligers. Mensen met hart voor onze cliënten, hun ouders,
familie en naasten.
 Je veilig voelen. Dat geldt voor cliënten en hun familie en voor de medewerkers en
vrijwilligers. Voel je je veilig, dan kun je jezelf zijn.
Mede naar aanleiding van de externe visitatie op het kwaliteitsverslag 2018 hebben we ons in de
loop van 2019 afgevraagd of deze kernwaarden nog voldoende de lading dekken. We constateerden
dat hetgeen zo kenmerkend is voor een zorgorganisatie, de medewerkers die elke dag opnieuw met
hun kennis en kunde voor onze cliënten het verschil maken, in de huidige kernwaarden onvoldoende
naar voren komt. Vandaar dat we ons afvragen of we een vierde kernwaarde, die samenhangt met
het vakman- of vakvrouwschap van onze medewerkers, hun professionaliteit, moeten toevoegen. In
de eerste helft van 2020, na de Severinusdagen en bij het opstellen van een nieuw strategisch
beleidskader, zullen we hierover een besluit nemen.
Wanneer het voorgaande gecombineerd wordt met het motto van Severinus 'Bijzonder in
samenleven', dan is duidelijk waar we inmiddels al ruim 60 jaar voor staan en wat we voor elkaar
willen krijgen voor onze cliënten.
Samenwerken aan de bedoeling
Met de cliënten en degenen die het dichtst bij ze staan, ouders/familie/wettelijk
vertegenwoordigers, werken we samen aan de bedoeling. Deze bedoeling is een zo hoog mogelijke
kwaliteit van leven of geluk te realiseren. Leidend is steeds de vraag of datgene wat we doen of laten
iets toevoegt aan het welzijn of het geluk van de cliënt. Dat doen we samen in een driehoek. Ieder
vanuit zijn eigen plaats en in verbinding. We gaan in gesprek, we luisteren met alle zintuigen, we
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zoeken naar mogelijkheden, we proberen het gewoon om soms te moeten vaststellen dat iets niet
werkt en om een andere aanpak vraagt.
We werken in én met teams waarin verschillende professionals de gevraagde zorg en begeleiding
bieden. We beseffen ons dat het van groot belang is dat de medewerker ook plezier in zijn werk
heeft. Maar ook ruimte moet krijgen en deze ruimte moet voelen om het geven van invulling aan de
zorg en begeleiding die wordt gevraagd. Medewerkers die dit ervaren, zijn bijna een garantie voor de
kwaliteit van leven die we willen bieden.
Eind 2019 vond een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats. Met een respons van bijna 70
procent (bij de vorige meting in 2017 was dit nog 57 procent) en hogere scores ten aanzien van
tevredenheid (7,6 i.p.v. 7,0), beoordeling Severinus als werkgever (7,4 i.p.v. 6,9) en bevlogenheid (8,0
i.p.v. 7,6), zijn we zeer tevreden. Uitkomsten die bovendien boven de benchmark in de
gehandicaptenzorg liggen, waardoor Severinus beloond werd met een ster voor beste werkgever.
Zorgaanbod
Aansluiten bij de zorgvraag van de cliënt is altijd ons uitgangspunt. Daarom biedt Severinus passende
ondersteuning op maat. In wonen, werken en leven. Zodat de cliënt zo zelfstandig mogelijk, een
leven kan leiden met én zoals anderen. Bekijk ons zorgaanbod op www.severinus.nl/zorgaanbod:
 Wonen
 Leren
 Werken
 Vrije tijd
 Thuisondersteuning
 Multidisciplinair behandelcentrum
 Advies
We merken de laatste jaren dat steeds meer cliënten met een andere zorgvraag een beroep doen op
ons zoals cliënten met een lichte verstandelijke beperking met of zonder moeilijk verstaanbaar
gedrag (LVB(+)). Ook zien we een toename van het aantal oudere cliënten wat vraagt om expertise.
Omdat ons uitgangspunt is om ondersteuning te bieden die aansluit bij de zorgvraag van de cliënt
gaan we onze competenties en methodiek van werken hierop ontwikkelen.
Met een speciaal voor deze cliënten ingerichte werkgroep LVB zijn we al enkele jaren bezig om ons
hierin te bekwamen. Komend jaar, 2020, gaan wij ons oriënteren op een aantal
begeleidingsmethodieken en bepalen wij welke methodieken wij gaan hanteren om eenduidig in te
kunnen spelen op veranderde cliëntvragen.
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2. Zorgproces rond individuele cliënt
2.1
Zorgproces
Inzicht in kwaliteitsgegevens van de zorg en ondersteuning aan cliënten op individueel en
organisatiebreed niveau vormt een belangrijk onderdeel van het Kwaliteitskader. Severinus legt deze
informatie vast in diverse systemen en rapporteert relevante kerngegevens.
2.1.1. Eigen regie
De kwaliteit van leven en het geluk wordt in hoge mate bepaald door de invloed die je op je eigen
leven hebt (eigen regie en zeggenschap). Betekenisvolle relaties en een zinvolle invulling van je dag
en het leven zijn hier voorbeelden van. Severinus verwoordt dit in haar visie en probeert hier
uitdrukking aan te geven in haar aanbod aan cliënten.
Zeggenschap is krachtiger dan medezeggenschap. We proberen medezeggenschap op individueel
niveau zeggenschap te laten zijn. De vraag en het woord van de cliënt zijn leidend voor het handelen
van de professional. De medewerker zet dan natuurlijk alles in wat hij of zij in zijn of haar vermogen
heeft dit zo goed mogelijk te verstaan.
Behalve op persoonlijk niveau, is zeggenschap ook van belang op het niveau van de locatie waar de
cliënt woont of komt. Hier is dan eerder sprake van medezeggenschap, omdat deze wordt gedeeld
en medebepaald door wat andere cliënten vragen en nodig hebben. Samenleven en samenwerken
doet niemand in zijn eentje.
2.1.2 Samenspel in de zorg en ondersteuning: de driehoek
We werken vanuit de driehoek samen met cliënten en degenen die dichtbij hen staan: ouders,
broers, zussen, familie en wettelijk vertegenwoordigers. In deze driehoek staat de cliënt bovenaan.
We realiseren ons hierbij dat de relatie tussen de cliënt en degenen die dicht bij hem of haar staan,
erg belangrijk is. Onze relatie moet hieraan dienstbaar zijn. Per einde 2019 heeft bijna drie op de vier
teams de scholing Driehoekskunde gevolgd. Het streven om alle medewerkers dit jaar te trainen is
daarmee niet gehaald. De voornaamste reden waarom sommige teams nog niet aan deze training
zijn begonnen, ligt in het feit dat de bezetting van deze teams nog niet op orde is (relatief veel
vacatures of betrekkelijk hoge inzet van zzp’ers / flexkrachten). In samenspraak met de
verantwoordelijke managers is er voor gekozen om deelname aan de scholing Driehoekskunde uit te
stellen tot het moment dat het team qua bezetting er wel klaar voor is.
Het netwerk van cliënten bestaat niet alleen uit familie, naasten of begeleiders maar vaak ook uit
andere betekenisvolle mensen zoals vrijwilligers, vrienden en vriendinnen, collega’s of buren. Deze
relaties zijn belangrijk voor het levensgeluk van cliënten. We hebben veel aandacht voor deze relaties
en proberen de band te versterken en uit te breiden. Het motto van Severinus ‘Bijzonder in
samenwonen’ komt hierin ook tot uiting. Dit bleek onder andere tijdens het symposium in mei 2019
ter gelegenheid van het 60 jarig jubileum van Severinus. Een drietal buurtbewoners deelden hun
ervaringen over het leven in een omgekeerd geïntegreerde wijk. Hoewel het in het begin wennen
was, zijn deze buurtbewoners inmiddels zo verknocht aan de wijk en de contacten met cliënten van
Severinus dat ze – voorlopig althans – niet meer weg willen.
Samenwerken
Samenwerken met cliënten en degenen die dichtbij staan, maar ook de samenwerking tussen
begeleiders en behandelaars heeft de aandacht. Zoals samenwerking in het met de cliënt
onderzoeken van wensen en perspectieven, het creëren van een persoonsbeeld, het maken van
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afspraken en afstemmen van de ondersteuning. Om dit zo goed mogelijk te doen, krijgen alle
cliënten van Severinus op termijn een ondersteuningsplan dat onderdeel is van het Elektronisch
Cliënt Dossier.
2.1.3 Ondersteuningsplan
In 2018 is een start gemaakt met het introduceren van het nieuwe ondersteuningsplan waarbij de
gedragskundige als inhoudsverantwoordelijke de eindregie heeft. Samen met de persoonlijke
begeleider als procesverantwoordelijke en in nauwe afstemming met de cliënt en zijn/haar wettelijk
vertegenwoordiger geven zij inhoud en vorm aan het plan. Het werken met dit nieuwe
ondersteuningsplan bevalt goed en wordt vanuit diverse invalshoeken positief ontvangen.
n

Score % positief

Positief

Neutraal

Negatief

Antwoordverdeling

Ik ben tevreden over mijn zorgplan/ondersteuningsplan
Meting 3

65

100,0

65

0

0

Intramuraal

54

100,0

54

0

0

Extramuraal

11

100,0

11

0

0

Benchmark

89,4

Ik kan meepraten over veranderingen in mijn zorgplan/ondersteuningsplan
Meting 3

74

77,0

57

12

5

Intramuraal

63

74,6

47

11

5

Extramuraal

11

90,9

10

1

0

Benchmark

85,2

Goed luisteren naar wensen bij het maken van mijn zorgplan/ ondersteuningsplan
Meting 3

83

94,0

78

5

0

Intramuraal

72

94,4

68

4

0

Extramuraal

11

90,9

10

1

0

Benchmark

88,1

Percentage positieve score van cliënten uit het CTO van Customeyes 2019
n

Score % positief

Positief

Neutraal

Negatief

Antwoordverdeling

Ik ben tevreden over het zorgplan/ondersteuningssplan van mijn kind/verwant
Meting 3

227

93,0

211

10

6

Intramuraal

197

92,9

183

9

5

Extramuraal

30

93,3

28

1

1

Ik ben tevreden over de gesprekken die gevoerd worden over het zorgplan/ondersteuningsplan
Meting 3

225

93,8

211

8

6

Intramuraal

195

93,3

182

8

5

Extramuraal

30

96,7

29

0

1

Er wordt goed geluisterd naar de wensen van mijn kind/verwant bij het maken van het zorgplan/ondersteuningsplan
Meting 3

195

90,3

176

13

6

Intramuraal

165

90,3

149

11

5

Extramuraal

30

90,0

27

2

1

Percentage positieve score van ouders/verwanten uit het CTO van Customeyes2019
In eerste instantie zijn de zorgplannen van cliënten met een hoog complex zorg-, begeleidings- en
ondersteuningsvraag omgezet in een ondersteuningsplan. Hiermee zijn we in 2018 van start gegaan.
Begin 2019 had ongeveer 20% van de intramurale cliënten een ondersteuningsplan. Eind 2019 is dit
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aantal opgelopen naar 49,7 % (375 cliënten)1. De doelstelling om eind 2019 bij ongeveer 80 tot 90
procent van de intramurale cliënten het zorgplan omgezet te hebben in een ondersteuningsplan is
daarmee niet gehaald. Een belangrijke reden hiervoor is dat het omzettingsproces een zware wissel
trekt op de capaciteit van de afdeling gedragskunde. Dit maakt dat het doel is bijgesteld. Tot 1 juli
2020 kunnen zorgplannen in het oude ‘zorgplanformat’ nog worden vormgegeven. Na deze datum
dienen bestaande zorgplannen omgezet te worden in een ondersteuningsplan. Hiermee wordt
beoogd dat per 1 juli 2021 alle zorgplannen omgezet zijn in ondersteuningsplannen. Voor nieuwe
cliënten wordt direct een ondersteuningsplan opgesteld.
Sinds begin 2019 is het nieuwe ondersteuningsplan geïntegreerd in het ECD van Severinus. Met deze
integratie wordt voldaan aan alle gewenste en noodzakelijke (wettelijke) eisen en richtlijnen met
bijhorende documenten.
2.1.4 ECD
Ons streven is om alle noodzakelijke cliëntgebonden informatie in het ECD op te nemen c.q.
opgenomen te hebben. Systeemtechnisch vraagt dit om maatwerk van de leverancier van ons ECD
(NEDAP). In dit ECD zijn een aantal standaarden opgenomen. Specifieke wensen voor registratie en
rapportage vragen om aanpassingen in dit cliëntendossier wat enige tijd vraagt. Dit leidt echter niet
tot een verminderde kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. In mindere mate speelt ook het
gedrag van medewerkers een rol om alle benodigde informatie in het ECD volledig en actueel
beschikbaar te hebben. Zo wordt (nieuwe) informatie niet altijd (tijdig) ingevoerd of gemuteerd.
Gelukkig lukt het in veel gevallen met de nodige creativiteit en vasthoudendheid om de gewenste
aanpassing toch door te voeren op een wijze die én zo gebruiksvriendelijk als mogelijk is én voldoet
aan de eisen uit relevante wet- en regelgeving.
Het vraagt veel tijd om specifieke managementinformatie uit het systeem te halen. Bijvoorbeeld
rondom vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM’s), want dit is maatwerk. Hierin moet richting de
nabije toekomst ook de impact worden meegenomen rondom de nieuwe Wet Zorg en Dwang (denk
aan filtercriteria). Het ECD geeft soms nog onvolledige informatie rondom actualiteit van
bijvoorbeeld zorgplannen, wat mede te maken heeft met de komst van het nieuwe
ondersteuningsplan en het op elkaar laten aansluiten ervan (cyclus). Per begin 2020 is het ECD
uitgebreid met een nieuwe module voor de registratie en rapportage van onvrijwillige zorg. Het is nu
nog niet bekend of hiermee de voornoemde problemen tot het verleden behoren.
Toegankelijkheid
De toegankelijkheid tot het ECD is inmiddels verbeterd. Het blijft echter zoeken naar het juist
inregelen van inzage voor betrokkenen intern. De neiging bestaat om (te) veel af te schermen voor
elkaar terwijl je van medewerkers binnen Severinus ook een bepaalde professionele houding mag
verwachten en discretie als het gaat om privacygevoelige informatie. Door de toegang tot de
applicatie nog beter te beveiligen, onder andere met tweefactorauthenticatie (verplicht vanaf maart
2020) en gebruik te ‘loggen’, kan de inrichting mogelijk minder strikt en daardoor werkbaarder
worden.
Rapporteren
Met de introductie van het ondersteuningsplan is het gericht en objectief rapporteren op concreet
waargenomen gedrag toegenomen. Dit heeft te maken met het doelgerichter werken in het
ondersteuningsplan. Ook het werken met Kort Cliënt Overleggen (KCO’s) stelt medewerkers in staat
1

Per ultimo 2019 had 52% van de intramurale cliënten een ondersteuningsplan (n=274); bij extramurale
cliënten was dit 44,3% (n= 101).
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om SMART-er en meer methodisch te rapporteren. Daar waar nog geen ondersteuningsplan is kan
ook gewerkt worden met ‘episodes’ in het ECD. Hier kan voor een bepaalde tijd op een gericht doel
gerapporteerd worden over een bepaalde periode. Het uitdraaien van rapportage over deze periode
wordt binnen het ECD gefaciliteerd. Nog niet iedereen maakt gebruik van deze optie.
Vanaf Q2 2019 is er middels een implementatieplan aandacht voor het eenduidig werken binnen het
ECD. Dit is gekoppeld aan het werken met het nieuwe (geïntegreerde) ondersteuningsplan en de
bijhorende documenten. De losse documenten hangen in het ECD maar zijn nog geen echte werk –en
aanpasbare documenten. Eind 2019 zijn een groot aantal van deze formulieren als integraal
onderdeel van het ECD opgenomen. Het werken met ‘losse documenten’ wordt daarmee drastisch
ingeperkt. Aanvankelijk was het de bedoeling om dit eerder in 2019 gerealiseerd te hebben.
Vanwege het later dan verwacht beschikbaar komen van de module ‘onvrijwillige zorg’ is er voor
gekozen om de formulieren en deze module op één en hetzelfde moment in het ECD ‘open te
stellen’.
Aandachtspunten
Het belang van een doelgerichte rapportage is evident gelet op het in beeld brengen van de geboden
ondersteuning en de realisatie van gestelde doelen. Om deze reden is ‘doelgerichte rapportage’ als
een van de items gekozen voor het interne auditprogramma in 2020. Om de professionaliteit van de
rapportage in de dossiers te beoordelen en waar mogelijk te verbeteren, wordt eveneens de
kwaliteit van de rapportage onderzocht waarbij de begrippen respect, privacy en objectiviteit
centraal staan.
2.1.5 Zorgproces
Het ondersteuningsproces cliënten bestaat uit een ondersteuningsplanoverleg (OPO), een
ondersteuningsplan (OP) en een Kort Client Overleg (KCO).
De voorbereidingen en implementatie van het ondersteuningsproces is in 2018 gestart met een
nieuwe opzet van het persoonlijk plan. We hebben afgesproken dat medio 2021 elke cliënt een
ondersteuningsplan heeft.
Met de introductie van het ondersteuningsplan wordt een inhoudelijke kwaliteitsslag gemaakt. Het
integratief beeld is scherper weggezet en de doelen hebben een duidelijkere positie. Ook
randvoorwaardelijk, wat betreft het proces en de gebruiksvriendelijkheid, zijn er verbeterslagen
gemaakt. Doelen worden cyclisch geëvalueerd, het bespreken van de resultaten van het
cliënttevredenheidsonderzoek is geborgd in het proces evenals de periodieke medicatie evaluatie. De
risico-inventarisatie is gebruiksvriendelijker vormgegeven in het plan waarbij een koppeling is
gemaakt met de Wet zorg en dwang. De doelen uit het ondersteuningsplan, op basis waarvan
doelgericht gerapporteerd kan worden, hebben een prominentere positie in het elektronisch
cliëntdossier gekregen. Hiermee is de benodigde informatie als onderlegger voor een KCO en OPO
overzichtelijk en sneller beschikbaar.
De implementatie van het ondersteuningsplan is nog in volle gang wat betekent dat:
 De OPO en KCO structuur, welke gekoppeld is aan het ondersteuningsplan, gedeeltelijk is
geïmplementeerd en een aantal inhoudelijke items nog aandacht vragen.
 De planning van KCO’s een grote uitdaging is gelet op de afstemming van vele agenda’s, en
inhoudelijk nog aandacht vragen.
 De medicatie evaluaties procesmatig nog moeten worden afgestemd met de apotheek
voordat implementatie plaats kan vinden.
Aandachtspunten
Voor 2020 hebben we de volgende aandachtspunten:
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De rollen/verantwoordelijkheden met betrekking tot het ondersteuningsproces voor
persoonlijk begeleider, regiebegeleider, gedragskundige en manager duiden voor het zelf
organiserend team.
KCO’s, medicatie evaluaties, de Wzd en het bespreken van de resultaten van het
cliënttevredenheidsonderzoek procesmatig borgen.

2.2
Veilige zorg
Veilige zorg is een breed begrip. Wij verstaan hieronder zowel emotionele als fysieke veiligheid op
cliënt- en locatieniveau. Uit diverse bronnen halen we informatie over veilige zorg op. Onderstaand
de activiteiten die we in 2019 hebben ondernomen om de veiligheid van zorg aan onze cliënten te
duiden en waar mogelijk te verbeteren.
2.2.1 Bewust gebruik psychofarmaca
In 2016 is Severinus gestart met het project ‘Systematisch afbouw van antipsychotica’ bij cliënten die
geen diagnose hebben voor deze middelen; de zogenaamde off-label voorgeschreven antipsychotica.
Deze afbouw maakt onderdeel uit van een groter plan om alle vormen van vrijheidsbeperking terug
te dringen. Severinus heeft hiermee mooie resultaten behaald.
Echter hebben er ook minder succesvolle afbouwtrajecten plaatsgevonden waarbij cliënten juist
meer probleemgedrag lieten zien en slechter gehumeurd werden. Hierdoor daalde de motivatie bij
artsen, gedragskundigen en medewerkers op de woonlocaties voor deze afbouw. In 2018 is
besproken hoe we dit beter konden doen met als doel de kans op een ongewenst beloop zo klein
mogelijk te maken. Met alle betrokkenen zijn vooraf belangrijkje factoren in beeld gebracht die van
invloed zijn op een succesvolle afbouw van antipsychotica. We hebben afgesproken welke factoren
voorafgaand aan een MDO onderzocht moeten worden en welke zaken tijdens het overleg zeker ter
sprake moeten komen. Daarnaast gaven woonlocaties aan grote behoefte te hebben aan meer
betrokkenheid en zichtbaarheid van arts en gedragskundige tijdens het afbouwtraject. Deze werden
voorheen te weinig gevoeld.
Na een jaar bleek, ondanks de verbeterpunten, dat er weinig nieuwe afbouwtrajecten volgens het
onderzoeksprotocol waren gestart. Besloten is een doorstart te maken. Hierbij is afgesproken dat:





Artsen en gedragskundigen tijdens MDO’s meer aandacht besteden aan een eventuele
afbouw van antipsychotica.
Een nieuwe e-learning “Afbouw Antipsychotica” aan te schaffen. Voorafgaand aan een
afbouwtraject kan deze door medewerkers van een woning worden doorlopen.
Vooraf kritischer wordt gekeken naar de randvoorwaarden die de kans op een succesvolle
afbouw groter maken. Belangrijk onderdeel hiervan zijn frequentere evaluaties en meer
zichtbaarheid van arts en gedragskundige op de woning.
Voorafgaand aan een afbouwtraject een teamvergadering plaats vindt waarbij arts en/of
gedragskundige uitleg geven over het belang en aandachtspunten van het afbouwen van
antipsychotica.

Omdat, ondanks de doorstart en de hernieuwde aandacht voor het project, er geen nieuwe
afbouwtrajecten zijn gestart is in het najaar van 2019 contact gezocht met Gerda de Kuijper. Zij is als
AVG en onderzoeker betrokken bij het project. Met haar is de stand van zaken van het project
besproken. De grote stappen waar het gaat om afbouw bij cliënten, zijn bij de start van het project
gemaakt. Op korte termijn wordt niet verwacht dat we nog veel cliënten zullen includeren binnen het
onderzoek. Gerda de Kuijper gaf aan dat we relatief lang zijn doorgegaan met het project en dat
vergeleken met het landelijk gemiddelde wij het goed doen qua antipsychoticagebruik. Het lijkt ons
daarom niet zinvol om ons nog langer te binden aan het onderzoek.
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De afbouw van antipsychotica blijft echter wél onze focus houden binnen de organisatie. Het is een
belangrijk agendapunt bij de cliënt overleggen. Ieder kwartaal wordt door de afdeling Behandeling
het antipsychoticagebruik onder de loep genomen en geobjectiveerd met lijsten. We gaan echter
niet meer door met het onderzoek.

12-2018
Afbouw nog niet besproken
19,85%
Afbouw ongewenst
20,61%
Afbouw gewenst
19,85%
Afbouw loopt
9,92%
Afbouw beëindigd
29,01%
Onbekend
5
Beeld afbouw psychofarmacaeind 2018 - 2019

12-2019
9,56%
22,06%
29,41%
7,35%
30,88%
0

2.2.2 Wet Zorg en Dwang – Terugdringing vrijheidsbeperkingen
Op 1 januari 2020, wordt de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. De Wzd vervangt de Wet
bijzondere opname psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en geldt voor mensen met en verstandelijke
beperking of dementie. Het doel van de wet is het vergroten van eigen regie van de cliënt en het
voorkomen van onvrijwillige zorg.
De kern van de wet is “Nee, tenzij”. Net als de visie van Severinus. Severinus wil geen onvrijwillige
zorg inzetten, tenzij het gedrag van een cliënt een ernstig nadeel vormt voor zichtzelf of anderen.
2019 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding op de invoering van de Wet zorg en dwang.
Het doel was om eind 2019 klaar te zijn met de voorbereidingen op de wet. Dit is als gevolg van
vertraging en onduidelijkheid vanuit de overheid niet gelukt. Het door de overheid en Inspectie
bestempelde overgangsjaar gebruiken we nu om eind 2020 volledig aan de Wzd te voldoen.
Ons concept beleid voor de Wzd is beschreven in 2019 en wordt in Q1 van 2020 door de
Cliëntenraad voorzien van advies en door het Managementteam goedgekeurd.
Alle drie de AVG-artsen, die de status BOPZ-arts hadden, en één GZ psycholoog zijn met advies van
de Cliëntenraad benoemd tot Wzd functionaris. Door ook de GZ psycholoog als Wzd functionaris te
noemen, krijgt een verdiepingsslag op het ‘gedragsmatige aspect’ wat meer aandacht. Om zich op de
rol m.b.t. deze wetgeving voor te breiden hebben alle Wzd functionarissen hiervoor een opleiding
gevolgd bij Medilex.
De procedure voor het werken met het Wzd stappenplan is opgenomen in het
ondersteuningsplanproces van Severinus met de daarbij behorende overlegstructuur. Tevens is in het
ECD een nieuwe module opgenomen om onvrijwillige zorg conform de Wzd te registreren en
evalueren. De gedragskundigen en AVG artsen zijn geïnstrueerd op het gebruik van deze module en
gaan deze gebruiken vanaf februari 2020. De rest van 2020 gebruiken we om conform onze
ondersteuningsplancyclus onvrijwillige zorg op te nemen in de individuele ondersteuningsplannen.
Om medewerkers te informeren over de Wzd hebben in mei 2019 bijeenkomsten plaatsgevonden
waarin alle teams van wonen en dagbesteding alvast zijn geïnformeerd over de eerste contouren van
de nieuwe Wet Zorg en Dwang. Deze bijeenkomsten hebben in november en december een vervolg
gekregen. Samen met de commissie Zorg en Vrijheid en met betrokken gedragsdeskundige hebben
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we alle teams van wonen en dagbesteding bezocht en zijn we met elkaar dieper ingegaan op de
nieuwe Wet Zorg en Dwang en hoe we hier invulling aan geven binnen Severinus.
Q1 en Q2 2020 staan in het teken van het signalen van onvrijwillige zorg op teamniveau. Verder
volgen alle medewerkers van de afdelingen wonen, leren, werken en vrijetijd in Q2 en Q3 van 2020
een e-learning module over de Wzd. In de tweede helft van het jaar bezoeken we nogmaals alle team
overleggen om workshops te geven over de thema’s ‘signaleren van verzet’ en ‘bepalen van
wilsbekwaamheid ter zake’.
Wettelijk vertegenwoordigers worden in Q1 van 2020 geïnformeerd over de Wzd, de externe
cliëntvertrouwenspersoon en de landelijke klachtencommissie die specifiek voor de Wzd is
vormgegeven. In 2019 zijn de benodigde communicatiemiddelen als een brief, folder en webpagina
ontwikkeld.
Ook worden cliënten komend jaar in Q2 en Q3 geïnformeerd over de Wzd. Benodigd
informatiemateriaal en lesstof over de Wzd wordt hiervoor ontwikkeld. Tijdens de Bewonersraad in
mei 2020 wordt dit materiaal besproken en getoetst.
Tot slot wordt in 2020 het beleid met betrekking tot onvrijwillige zorg aan extramurale cliënten
verder vormgegeven en geïmplementeerd en wordt de rapportage, analyse en evaluatie voor de IGJ
gekoppeld aan het kwaliteitsrapport van 2020.
2.2.3 Klachten
In het jaar 2019 heeft Severinus geen klachten van cliënten of hun wettelijk vertegenwoordigers
ontvangen. Met MEE Zuidoost Brabant heeft Severinus een afspraak gemaakt over de inzet van twee
externe klachtenfunctionarissen. Eind 2019 is in samenwerking met SWZ en ORO de Regionale
Klachtencommissie Gehandicaptenzorg Oost Brabant opgericht. Deze klachtencommissie behandelt
klachten op grond van de Wkkgz en Jeugdwet. Severinus is voorts aangesloten bij de landelijke
Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.
Voor het afhandelen van BOPZ-klachten, die overigens in 2019 niet ingediend zijn, kon Severinus
gebruik maken van de BOPZ-klachtencommissie van Kempenhaeghe. Vanaf 1 januari 2020 is de Wet
zorg en dwang van toepassing en is Severinus via de VGN aangesloten bij de landelijke
Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg.
2.2.4 Vertrouwenspersonen
In 2019 hebben de interne vertrouwenspersonen voor cliënten, ouders en wettelijk
vertegenwoordigers slecht een casus behandeld. In deze casus hebben verschillende gesprekken
plaatsgevonden met 1 cliënt. De inhoud had vooral te maken met onduidelijkheid en soms onvrede.
Dit heeft 1 keer geleid tot een gesprek met de persoonlijk begeleider en 1 keer, ter ondersteuning,
met de bestuurder.
Er zijn in dit verslagjaar maar weinig vragen gesteld aan de vertrouwenspersonen. Wellicht heeft dit
te maken met de komst van de 2 familieondersteuners die Severinus in 2017 heeft aangesteld. Zij
ondersteunen, op vraag, familie bij moeilijk of vastgelopen situaties.
Het feit dat de interne vertrouwenspersonen inmiddels redelijk bekend zijn binnen Severinus en
daadwerkelijk ingezet worden, heeft ook bijgedragen aan een betere communicatie tussen partijen.
Daar heeft bijvoorbeeld het aanwezig zijn bij de thema-avond van de cliëntenraad en de gastles voor
studenten, zeker een bijdrage aan geleverd.
Na de nodige inspanningen is per 1 mei 2019 een medewerkster van Zorgbelang benoemd tot
externe vertrouwenspersoon voor onze cliënten, ouders en wettelijk vertegenwoordigers. De
externe vertrouwenspersoon is niet in dienst van Severinus, maar in dienst van Zorgbelang.
Onafhankelijkheid, continuïteit, deskundigheid en professionaliteit in het vervullen van de functie
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externe vertrouwenspersoon wordt gegarandeerd. De door dit bureau aangestelde
vertrouwenspersoon heeft kennis over en affiniteit met de doelgroep.
Daarnaast hebben de vertrouwenspersonen in 2019 ook een flyer uitgebracht die ingezet wordt bij
algemene bijeenkomsten zoals open dagen en de Brussen dag. Dit om de bekendheid met hun
werkzaamheden en de rol die zij vervullen onder de aandacht te brengen bij medewerkers en familie.
Voor medewerkers is het nog steeds wennen dat de vertrouwenspersonen geen onderdeel zijn van
het netwerk van disciplines rondom de cliënt. Daarbij wordt vaak openheid en solidariteit verwacht,
wat de vertrouwenspersoon niet kan geven. Zij hebben de plicht om al wat hen wordt verteld,
vertrouwelijk te behandelen en ondersteunen degene die hen consulteert.
Aandachtspunten
De aanwezigheid bij de cliëntenraad-bijeenkomst en de gastles voor studenten hebben zeker
meerwaarde. De vertrouwenspersonen willen dit continueren. Daarnaast willen de
vertrouwenspersonen de komende periode meer bekendheid geven aan cliënten en diens
zorgcoördinator over hun rol als vertrouwenspersoon.
2.2.5 Familieondersteuning
Familie en naasten spelen een belangrijke rol in het leven van onze cliënten. Daarom betrekken we
hen nadrukkelijk bij de ondersteuningsvraag van de cliënt. Severinus vindt het belangrijk dat de
naasten van een cliënt worden gehoord en gezien, maar ook dat zij worden geholpen met hun
vragen. Vanzelfsprekend biedt de persoonlijk begeleider of een andere begeleider uit de zorg, hulp
als er vragen zijn, maar soms is er behoefte aan meer afstand. Juist dan kan het prettig zijn om in
gesprek te gaan met iemand die een onafhankelijke positie heeft binnen de organisatie: de
familieondersteuner. Severinus heeft twee familieondersteuners. Zij bieden sinds 2017 begeleiding
aan de directe naasten van cliënten. Dit kunnen ouders, broers en/of zussen zijn, maar bijvoorbeeld
ook een wettelijke vertegenwoordiger die geen familie is.
In 2019 hebben 56 families familieondersteuning ontvangen. Bij 19 families is deze ondersteuning
dat jaar van start gegaan en bij 8 families is de ondersteuning gestopt.
De vragen voor ondersteuning die de familieondersteuners bereiken zijn divers qua aard en
contactintensiteit. Onderstaand wordt hiervan een overzicht gegeven.
Aandachtsgebied
Aantal families
Vragen omtrent wettelijke vertegenwoordiging
19
Samenwerking (zoals ondersteuning omtrent OPO,
13
ondersteuningsplan, gesprekken met professionals)
Sociaal emotionele problematiek
34
Knelpunten in de samenwerking
14
Ondersteuning rondom aanvang wonen cliënt
11
Ondersteuning gedurende proces meldcode
4
 Families kunnen ondersteuning op meerdere gebieden ontvangen
1. Intensiteit ondersteuning (momentopname eind 2019)
Intensiteit van de ondersteuning
1x per half jaar contact
1x per 2 maanden contact
1x per maand contact

Aantal families
15
11
23
19

1x per 2 weken contact
1x per week contact

6
1

De familieondersteuners zijn in 2019 actief geweest met diverse zaken. Voor families en organisatie
 Is gewerkt aan de naamsbekendheid en bereikbaarheid van de afdeling
 Is het ondersteuningsaanbod naar familie en organisatie in beeld gebracht, geactualiseerd en
waar wenselijk verruimd
 Zijn kwaliteitseisen door ontwikkeling van de functie in beeld gebracht
 Zijn inzet, competenties en deskundigheid afgestemd op de vraag van familieondersteuning
 Is werk-/ afstemmingsoverleg met bestuurder, managers en Cliëntenraad vormgegeven of
onderzocht
Ondanks de vele informatie over en aandacht voor de rol en positie van de afdeling
familieondersteuning, zijn met name medewerkers nog zoekende wanneer en waarvoor zij families
kunnen attenderen op deze ondersteunende afdeling. Omwille hiervan heeft de afdeling zich
gepresenteerd tijdens de kennismarkt, de ‘KIK-week’, in het bijzonder voor medewerkers. Dit heeft
geleid tot een beter beeld bij medewerkers van de werkzaamheden van deze afdeling. Resultaat
hiervan was onder andere het inzetten van de kwaliteitsdag van een viertal medewerkers om de
afdeling beter te leren kennen.
Aandachtspunten
Om de bekendheid met onze werkzaakheden als familieondersteuners te verruimen bij persoonlijk
begeleiders, is het wenselijk om meer promotie activiteiten te ontwikkelen. Hier hebben we in 2019
geen verdere activiteiten in ondernomen. Om beter zicht te krijgen op de bekendheid en waardering
van onze diensten bij familie, willen we hierover in het tevredenheidsonderzoek van 2020 enkele
vragen opnemen.
Verder willen we graag onderzoeken in hoeverre er ook een coachende rol richting medewerkers kan
komen vanuit familieondersteuning.
De functiebeschrijving zoals die in 2017 is opgezet bij aanvang van de functie, vraagt door de
ontwikkeling van de functie om aanpassing. Uitwerking hiervan heeft in 2019 niet plaatsgevonden.
Het blijft echter wel wenselijk om hier opnieuw naar te kijken.
2.2.6 Incidenten
Severinus maakt gebruik van de incidentmodule iTask van Infoland voor het melden van incidenten.
Alle medewerkers hebben toegang tot deze module en kunnen op elke plek binnen de organisatie
vanuit hun eigen account een melding maken. De melding wordt in iTask geregistreerd waarna een
vermelding met cliëntgebonden informatie in het ECD van de betreffende cliënt automatisch wordt
geplaatst. Medewerkers hebben de mogelijkheid om de meldingen van de betreffende locatie in te
zien en te volgen, zodat men zicht heeft in welk stadium (van melding tot afronding) de melding zich
bevindt. Een overzicht van deze MIC-meldingen wordt maandelijks in het dashboard van de
betreffende locatie geplaatst als stuurinformatie. Trends in en frequentie van meldingen zijn in dit
dashboard op zowel cliënt-, locatie- als organisatieniveau in te zien voor beeldvorming, inzicht en
analyse.
Op organisatieniveau worden incidenten door de MIC-commissie besproken en geanalyseerd aan de
hand van trends. Incidenten die de nodige aandacht vragen worden op locatie besproken en
geanalyseerd, samen met het team waarbij adviezen worden gegeven ter verbetering. Onderstaand
een overzicht van het aantal gemelde incidenten organisatiebreed per maand en per soort in 2019.
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Voor alle duidelijkheid; het betreft hier de gemelde unieke voorvallen die ‘incidenteel’ voorkomen.
Bij cliënten die frequenter en soms meerdere keren per dag soortgelijke voorvallen laten zien
spreken we van structureel ongewenst gedrag. Deze voorvallen zijn niet in dit overzicht opgenomen.
Dit gedrag is vertaald naar een behandelvraag waarvoor behandelafspraken zijn/ een behandelplan is
opgesteld. Afspraken zijn gericht op het duiden en vandaaruit het verminderen van het gedrag waar
mogelijk.

In 2019 zijn een twaalftal medewerkers geschoold in de Prisma Light analysemethodiek. Deze
scholing is verzorgd door Triaspect. Vanaf medio 2019 worden de duo’s, op verzoek van de MIC
commissie of van een locatie, gevraagd om locaties te ondersteunen bij de analyse van een
specifieke casus. Hiermee wordt het verruimen van inzicht in de casus en ten gevolge hiervan het
stellen van doeltreffende verbeteracties beoogd.
In 2019 hebben een tweetal bijeenkomsten plaatsgevonden voor regiebegeleiders, verantwoordelijk
voor de kwaliteit en veiligheid binnen hun locatie, waarin het cyclisch werken aan kwaliteit het
thema was. Eerder in 2018 hebben de overige regiebegeleiders deze bijeenkomst bijgewoond.
Tijdens deze training is het belang van melden, en met name de opvolging hiervan, onder de
aandacht gebracht. Er is geoefend met een analysemodel (Prisma Light) voor het doorvoeren van
gerichte verbeteracties. De toegankelijkheid en het gebruik van managementinformatie is
gedemonstreerd voor beeldvorming en om toepasbaarheid te stimuleren. Incidenten hebben
hierdoor meer aandacht gekregen binnen de locaties.
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Aandachtspunten
Om het melden van een incident te vereenvoudigen was het streven om eind 2019 een nieuwe
meldmodule geïmplementeerd te hebben. Dit is echter niet gerealiseerd. De module waarmee
meerdere incidentsoorten kunnen worden gemeld, meer regie bij de medewerker wordt gelegd en
hen minder tijd vergt, zit momenteel in de fine tunefase. Het ontwerp is tijdens de inrichting van de
module op onderdelen bijgesteld om uitvoerbaarheid mogelijk te maken. Daarnaast heeft het
inbouwen van de flow waar het gaat om incidenten in het kader van ‘Geweld in de zorgrelatie’, wat
problemen gegeven.
2.2.7 Veilig gebruik medicatie
Severinus werkt in de verstrekking van medicatie actief samen met apotheek Vlaslant. Deze
apotheek levert alle medicatie aan onze intramurale cliënten. Hoe deze samenwerking eruitziet en
wat ieders taak en rol hierin is, staat beschreven in het Geneesmiddelendistributieprotocol (GDP).
Om het proces van medicatieverstrekking beter te laten verlopen is in 2018 een Elektronisch
Voorschrijfsysteem (EVS) met elektronische toedienregistratie geïmplementeerd. De werking van het
EVS hebben we in 2019 geëvalueerd door middel van 25 interne medicatie-audits aangevuld met 5
evaluatiebijeenkomsten waarbij van elk team een medewerker aanwezig was.
De resultaten van de medicatie audits zijn door de auditor aan de betreffende teams teruggekoppeld
in het teamoverleg.
Uit de medicatie audits blijkt dat er in de team overleggen meer aandacht is voor het bespreken van
medicatiefouten. Ook de cyclische medicatie evaluatie tussen wettelijk vertegenwoordiger,
persoonlijk begeleider en arts is positief.
Met betrekking tot het proces van uitgifte en registratie, in het bijzonder het risicobewust handelen,
is nog ruimte voor verbetering aanwezig. Omdat de foutoorzaken ‘vergeten/niet tijdige giften’ het
meest worden gemeld (65%), is het borgen van de uitvoer van het uitgifteproces een belangrijk
aandachtspunt. De invoering van het EVS heeft hier onvoldoende aan bijgedragen. Een belangrijk
verbeterpunt was de toegankelijkheid en werking van de IPad en het EVS zelf. Als verbeteractie zijn
de loc tijden (binnen de geldende privacy richtlijnen) langer open gezet en wordt er door Severinus
en de leveranciers van het EVS en het ECD gewerkt aan een single sign on koppeling wat de
gebruiksvriendelijkheid vergroot.
Medewerkers noemden in de evaluatiebijenkomsten vooral hun eigen oplettendheid, concentratie
en de onderling communicatie en overdracht als belangrijke verbeterpunten waarmee zij in het eigen
team aan de slag gaan om het proces van uitgifte en registratie te verbeteren.
Om verder invulling te geven aan de verbetering van medicatie verstrekking wordt in 2020 door
middel van een pilot onderzocht wat het effect is van het vergroten van digitale vaardigheden van
medewerkers en het gebruik van een medicatiekar op het gebruik van het EVS en daarmee het
voorkomen van mediatiefouten.
Om op een juiste wijze medicatie te kunnen geven, moet je als medewerker bekwaam en bevoegd
zijn. De Severinus Academie heeft een verantwoordelijkheid in het scholen van haar medewerkers op
dit gebied. In 2018 is het document ‘Scholing medicatie delen’ geactualiseerd. Dit document bevat
een scholingsplan dat de medewerker een kader biedt om zichzelf te bekwamen in een
verantwoorde uitgifte van medicatie. Onderdeel van dit plan is het volgen van de e-learning module
‘Medicatie’. Het doel van het scholingsplan is het bevorderen van een veilige
geneesmiddelentoediening. In 2018 hebben 71% van de potentiele medewerkers in het primaire
proces deze scholing gevolgd en dit met een positief resultaat afgerond. Naast de kennis van
medicatie is er veel aandacht voor een juiste attitude bij de uitgifte en legt de scholing veel nadruk
op het risicobewust handelen. In 2019 hebben 125 medewerkers deze scholing gevolgd.
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Medewerkers die in 2020 in dienst komen krijgen de e-learning module “Medicatie ”aangeboden. De
765 medewerkers die deze module met goed gevolg hebben afgesloten, volgen in 2020 de
opfriscursus om hun kennis up to date te houden.
2.2.8 Meldcode huiselijk geweld
Sinds 2013 werkt Severinus met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Medewerkers
kunnen hun zorgen met betrekking tot de thuissituatie van cliënten melden bij een meldteam,
bestaande uit drie mensen van de afdeling Gedragskunde. Vanaf dat moment worden de vijf stappen
van de Meldcode gevolgd, met als doel om zorg uit te zetten en/of te melden bij Veilig Thuis.
In 2019 zijn er 13 zorgmeldingen gedaan bij het meldteam, waarbij de Meldcode is ingezet. Het gaat
hierbij zowel om intramurale (15,4%) als extramurale cliënten (84,6%). Daarnaast liepen een vijftal
zorgmeldingen door van vóór 2019 (3 intramuraal, 2 extramuraal). Door het in kaart brengen van
signalen, collegiale consultatie en het inzetten van adequate zorg, is er voor gezorgd dat er een veilig
leefklimaat is ontstaan voor de betreffende cliënten. Tweemaal is dit jaar een zorgmelding gedaan bij
Veilig Thuis.
Medewerkers van Severinus worden geschoold in de Meldcode. Er zijn sinds 2014 twee scholingen
organisatie breed uitgezet namelijk de ‘Basisscholing signaleren en handelen bij huiselijk geweld’ en
‘Meldcode, in gesprek met ouders’. Enkel op de Academie worden deze twee scholingen nog
gegeven, welke door deelnemers als zeer goed werden beoordeeld met het eindcijfer 9. Dit jaar
vonden binnen de Academie een vijftal scholingen plaats.
Daarnaast is in 2019 gestart met een nieuwe serie scholingen, ‘De verbeterde Meldcode’, aangepast
aan de aangescherpte Meldcode met het afwegingskader. Ook deze zijn zeer hoog gewaardeerd
(8,5). Hierbij wordt een tweejaarlijkse cyclus gevolgd die tot eind 2020 loopt. Alle zorgmedewerkers
van Severinus, zowel werkzaam met intra- als extramurale cliënten, zijn of worden hierin
meegenomen.
Om bij vermoedens van acute onveiligheid in de thuissituatie direct inzage te hebben welke stappen
genomen moeten worden, is op het intranet een spoedknop opgenomen.
Severinus voldoet aan de landelijke kwaliteitskenmerken waaraan de Meldcode moet voldoen. De
Landelijke Vakgroep Aandachtfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) kende daarom het
‘Keurmerk Meldcode’ aan Severinus toe. De aandachtfunctionarissen zijn in 2019 weer geschoold om
hun registratie te behouden.
De Meldcode is opgenomen in het curriculum waardoor leerlingen al in een vroeg stadium bekend
zijn met het signaleren en melden van (kinder)mishandeling en huiselijk geweld. Severinus past haar
scholingsaanbod periodiek aan, zodat deze actueel en vernieuwend blijft. Tijdige herkenning van
signalen leiden tot het uitzetten van de juiste zorg, waardoor meldingen worden voorkomen.
Severinus werkt samen met het Regionaal overlegorgaan voor expertise uitwisseling op het gebied
van (kinder)mishandeling en huiselijk geweld.
Aandachtspunten
De Meldcode moet breed gedragen worden in de organisatie. Daarom is het zaak om hier blijvend
aandacht voor te vragen. Het is daarnaast van belang dat het landelijk keurmerk voor Severinus
behouden blijft. Via het keurmerk zijn wij verzekerd dat Severinus de Meldcode op de juiste wijze
heeft geïmplementeerd en dat deze op een goede manier is geborgd.
2.2.9 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
In 2019 heeft het Privacy Informatie Team van Severinus diverse activiteiten verricht om de kennis en
veiligheid van persoonsgegevens en privacygevoelige informatie te verhogen. Er is een informatie
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boekje opgesteld dat informatie verstrekt over de Algemene Verordening voor
Gegevensbescherming binnen Severinus. Implementatie hiervan vindt begin 2020 plaats. In 2019 zijn
audits op het gebied van bescherming persoonsgegevens afgenomen. Ook is voor het eerst een
Privacy Informatie Assessment afgenomen (PIA) met betrekking tot het digitaliseren van
medewerkersgegevens.
2.2.10 Brandveiligheid
Severinus besteedt veel aandacht aan de brandveiligheid. Hierbij is het voldoen aan wet- en
regelgeving de ondergrens. Al onze gebruiksfuncties zijn vergund en installaties gecertificeerd. Deze
worden onderhouden volgens geldende richtlijnen. Severinus wil proactief en preventief op het
gebied van brandveiligheid opereren. Het creëren van bewustwording bij medewerkers en het
oefenen met cliënten dragen hier in grote mate aan bij.
Severinus onderhoudt diverse contacten met gemeente Veldhoven en professionele
hulpverleningsorganisaties.




We hebben een convenant met de gemeente Veldhoven en de brandweer waarin we
gezamenlijk afspraken, controles en acties hanteren op het gebied van brandveiligheid.
We nemen deel aan het GHOR-overleg (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de
Regio) en aan hun module GHOR4ALL, waarbij het onderwerp zorgcontinuïteit centraal staat.
We hebben afspraken en regelingen voor extra personele ondersteuning bij het afgaan van
een brandalarm met het Rode Kruis Nederland, Buurtbewoners en SMC-alarmcentrale.

Ondanks alle maatregelen en voorzieningen genereert Severinus op jaarbasis (loze en soms echte)
brandalarmen. In het jaar 2019 genereerde Severinus:
 Echte brandalarmen:
Oorzaken:
o Technisch defect (ketel keuken)
o Vlam in de pan
o Door onbekende oorzaak vlam vatten van riet in tuin
o Sigarettenpeuk in vuilnisbak


loze brandalarmen Oorzaken: zie onderstaand schema
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Loos brandalarm
2019
2

3

4

6

22

Storingen
Voedselbereiding
Onderhoudswerkzaamheden
Manipulatie
Stoomvorming

In 2019 kende Severinus 37 loze brandalarmen, dit ten opzichte van 26 loze brandalarmen in 2018.
De stijging van het aantal loze brandalarmen in 2019, is met name gelegen in een toename van het
aantal loze brandalarmen rond het bereiden van voeding. Mogelijke reden hiervoor zijn onder
andere de toename van het ‘zelf koken’ als activiteit binnen woonlocaties, onachtzaamheid en slecht
gereinigde combimagnetrons. Daarnaast zien we ook dat onderhoudswerkzaamheden voor meer
loze meldingen zorgen.
Severinus heeft, in samenwerking met de brandweer, een cursusprogramma opgesteld om
zorgmedewerkers in de ambulante zorgverlening bewust te maken van de brandrisico’s bij aan huis
bezoeken voor de te begeleiden cliënten. De cursus zal in januari 2020 worden verzorgd.
Uit handhavingsrapporten ‘Brandveilig gebruik’ en de RI&E van Severinus blijkt dat ondanks de
jaarlijks verplichte BHV-instructies (voor alle Severinus-medewerkers en diverse vrijwilligers), de BHV
organisatie over onvoldoende basis kennis beschikt. Een nieuw voorstel voor BHV scholing is
opgesteld en wordt aanvang 2020 beoordeelt door managementleden en bestuurder.
Het brandveiligheidsplan, een document waarin alle inrichtingen en activiteiten die Severinus op
gebied van brandveiligheid onderneemt zijn weergegeven, is in 2019 gerealiseerd.
Severinus heeft in 2019, op de valreep de verplichte inspectie certificaten van brandmeld- en
ontruimingsalarminstallaties verkregen. In 2018 konden deze verplichte certificaten niet worden
aangetoond. Het bevoegd gezag heeft Severinus hiervoor uitstel verleend tot december 2019.
2.2.11 Agressiebeleid
Severinus heeft een nieuw agressiebeleid opgesteld. De verbetering ten opzichte van het voorgaande
beleid is dat er een duidelijke normstelling wordt gehanteerd aangaande agressie namelijk: ‘Binnen
Severinus gedraagt eenieder zich niet agressief, gewelddadig, intimiderend (seksueel of anderszins)
of discriminerend ten opzichte van elkaar. Discriminerende, seksistische of andere beledigende of
krenkende uitlatingen of grappen, mondeling of schriftelijk, zijn niet toegestaan. Dit geldt niet alleen
voor medewerkers maar ook voor vrijwilligers en cliënten. Agressieve handelingen en of uitingen zijn
niet toegestaan’. Daarnaast staat in dit beleid interdisciplinaire samenwerking centraal. In 2019 is
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geen prioriteit gegeven aan de implementatie van dit beleid vanwege prangende andere
vraagstukken. Komend jaar in 2020 volgt de implementatie van het beleid.
Aandachtspunten
Het implementatieplan vraagt met name een specifiekere uitwerking van:
 eigenaarschap agressie beleid
 de wijze waarop scholing (inhoudelijk en frequentie) wordt vormgegeven
 de wijze (instrumenten waarmee) waarop het onderwerp agressie periodiek bespreekbaar
wordt gemaakt in het teamoverleg
2.2.12 Gevaarlijke stoffen beleid
In 2019 heeft Severinus een beleid rond gevaarlijke stoffen opgesteld. Dit beleid geeft de (inkoop-)
procedures, opslag en omgang voor gevaarlijke stoffen binnen Severinus weer. Daarnaast biedt het
een overzicht van de grenswaarden, maximaal aanvaardbare concentraties voor gevaarlijke stoffen
en aanwezige CMR stoffen binnen Severinus.
2.2.13 Hygiëne en infectieziekten preventie
De Hygiëne en infectieziekten commissie (HIC) is in 2019 begonnen met de implementatie van het
beleid binnen Severinus. Zo is op iedere locatie een aandachtfunctionaris hygiëne benoemd. Voor
hen is in 2019 een eerste informatiebijeenkomst georganiseerd, is het onderdeel hygiëne
opgenomen in het auditprogramma van 2019 en is het scholingsprogramma voor de academie
aangepast op hygiëne binnen Severinus. In 2020 zullen de aandachtfunctionarissen worden
geschoold.
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3.

Cliëntervaringen

De zorg en ondersteuning start bij Severinus bij het in beeld brengen van wensen, behoeften en
mogelijkheden van cliënten voor het inrichten van een gelukkig leven. Dit doen we in samenspraak
met de cliënt en met anderen die belangrijk zijn voor hem/haar. Om te achterhalen hoe zij de
geboden zorg en ondersteuning ervaren, meten wij jaarlijks de tevredenheid van de cliënt. Severinus
heeft een extern onderzoeksbureau in de arm genomen om bij cliënten en hun vertegenwoordigers
te onderzoeken in welke mate zij tevreden zijn met de zorg en ondersteuning die wij hen bieden. Uit
de VGN-waaier van toegelaten meetinstrumenten kozen we de vragenmethodiek van Customeyes
omdat deze het best aansluit bij onze cliëntenpopulatie en wensen.
3.1
Werkwijze afname cliëntervaringen
Alle wettelijk vertegenwoordigers en de cliënten die in staat zijn tot deelname zijn uitgenodigd om
deel te nemen aan het onderzoek. Een groot aantal van onze cliënten zijn echter, gelet op hun
verstandelijk ontwikkelingsniveau, niet in staat om zelf deel te nemen aan het onderzoek.
In 2019 hebben we de uitvraag van de tevredenheid bij cliënten en wettelijk vertegenwoordigers
gekoppeld aan het jaarlijks gesprek over het ondersteuningsplan. 14 weken voordat het nieuwe
ondersteuningsplan in werking treedt, worden de vragenlijsten digitaal verstuurd naar de
deelnemers aan het onderzoek. Op deze wijze zijn de actuele resultaten tijdig aanwezig voor het
plangesprek dat ongeveer 8 weken voor ingangsdatum van het nieuwe plan plaatsvindt. Op de
agenda van dit overleg staat het bespreken van de resultaten geagendeerd. De individuele resultaten
die digitaal worden toegestuurd naar de persoonlijk begeleider en de regiebegeleider, worden
gebruikt als input van de planevaluatie en als onderlegger voor het nieuwe op te stellen plan. In
verband met de moeilijkheidsgraad zijn de antwoordcategorieën voor cliënten in een driepuntschaal
(ja-soms-nee) door middel van smileys weergegeven. Ouders en wettelijk vertegenwoordigers
hebben een vijfpunt-antwoordschaal tot hun beschikking zodat zij hun antwoorden wat
genuanceerder kunnen aangeven.
3.2

Bevindingen en resultaten

Respons
Eind januari 2020 hebben, nadat driekwart van het onderzoek is uitgezet, respectievelijk 37% van de
aangeschreven cliënten en 33% van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers gereageerd op onze
uitnodiging om deel te nemen aan het cliëntervaringsonderzoek. Zie onderstaande tabel:
Cliënten

Ouders/wettelijk vertegenwoordigers
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Bron: cliëntervaringsonderzoek januari 2020
Vanwege het hernieuwd inrichten van de portal en het omzetten van het onderzoek van een uitvraag
per kwartaal naar een maandelijkse uitvraag gekoppeld aan het ondersteuningsplanoverleg, zijn we
pas in mei 2019 van start gegaan met het onderzoek. De respons op het uitgezette
ervaringsonderzoek in 2019 (meting 3) valt zowel bij cliënten als bij hun ouders/wettelijk
vertegenwoordigers lager uit dan het percentage dat in 2018 (meting 2) de vragenlijst heeft ingevuld.
Omgerekend naar een periode van een jaar kunnen we een responspercentage van om en nabij 50%
(cliënten) en 45% (ouders/wvt) verwachten. Dit responspercentage ervaren we als laag. Mogelijke
oorzaak zou kunnen zijn dat ouders/wettelijk vertegenwoordigers een beetje ‘vragenlijst moe’ zijn
door de jaarlijkse uitvraag? Daarnaast horen we ook dat de vragenlijst niet ingevuld wordt daar
aangegeven wordt dat men tevreden is of dat men de bevindingen over de ondersteuning op locatie
aangeeft. Een andere reden wat ons opvalt, is dat verteld wordt dat de vragenlijst (nog) niet is
ontvangen. Dit heeft alles te maken met het te vroeg inplannen van het ondersteuningsplanoverleg
waarin de bevindingen besproken worden.
Algemene tevredenheid
De algemene tevredenheid over de zorg en ondersteuning die geboden wordt is, ondanks dat deze
bij cliënten iets lager ligt dan tijdens de vorige meting in 2018, erg hoog.
Daarnaast is te zien dat de tevredenheid van extramurale cliënten en hun wettelijk
vertegenwoordigers, traditiegetrouw hoger ligt vergeleken met de intramurale deelnemers aan het
onderzoek.
Cliënten
n

Score % positief

Positief

Neutraal

Antwoordverdeling

Ik ben tevreden over de zorg en dienstverlening van Severinus
Meting 3

99

90,9

90

9

Meting 2

164

92,1

151

13

Meting 1

223

92,3

168

12

Benchmark

83,8
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n

Score % positief

Positief

Neutraal

Antwoordverdeling

Ik ben tevreden over de zorg en dienstverlening van Severinus
Meting 3

99

90,9

90

9

Intramuraal

82

89,0

73

9

Extramuraal

17

100,0

17

0

Ouders/wettelijk vertegenwoordigers
n

Score % positief

Positief

Neutraal

Negatief

Antwoordverdeling

Tevreden over de zorg en dienstverlening aan mijn kind/ verwant
Meting 3

227

90,7

206

13

8

Meting 2

331

87,0

288

29

14

Meting 1

384

92,4

355

16

13

n

Score % positief

Positief

Neutraal

Negatief

Antwoordverdeling

Tevreden over de zorg en dienstverlening aan mijn kind/ verwant
Meting 3

227

90,7

206

13

8

Intramuraal

197

89,8

177

12

8

Extramuraal

30

96,7

29

1

0

Bron: cliëntervaringsonderzoek januari 2020
De scores op de onderliggende hoofdthema’s door beide respondentgroepen zijn onderstaand in
beeld gebracht.
Cliënten
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Ouders/wettelijk vertegenwoordigers

Bron: cliëntervaringsonderzoek januari 2020
Belangrijkste bevindingen op de hoofdthema’s
Begeleiders




Wonen





Werk/dagbesteding





Zorg/ondersteuningsplan






Vrije tijd/ contacten



Cliënten ervaren de wisselingen van begeleiders als lastig omdat
zij dan hun wensen en gewoonten weer moeten uitleggen
Ouders vertegenwoordigers geven erg vaak aan dat de
functiehuis verandering (van teamleiders naar regiebegeleiders)
erg veel impact heeft op hun eigen behoefte aan duidelijkheid en
aanspreekpunt en veel onrust geeft voor hun naasten.
Cliënten geven vaak aan meer activiteiten te willen doen, binnen
en buiten Severinus.
Er wordt vaak aangegeven dat de veiligheid in de woning, m.n.
door medebewoners, als lastig word ervaren.
De groep OVT geven dezelfde thema’s aan maar hebben deze
sterker verwoord. Er is ook een trend naar meer eigen (sanitaire)
voorzieningen in de eigen kamer.
Cliënten zijn erg tevreden over hun werk/dagactiviteiten (boven
Benchmark).
Het vervoer wordt wel vaak genoemd als een minder prettige
ervaring.
Groep OVT scoort vergelijkbaar en is iets uitgesprokener over
dagactiviteiten en vervoer.
Cliënten geven aan dat meepraten en begrijpen wat er in het
ondersteuningsplan staat soms/vaak lastig is.
Cliënten hebben geen toelichting in de open antwoorden
gegeven.
De OVT groep geven aan zeer vaak tevreden te zijn over het
ondersteuningsplan. Wel worden er in de open antwoorden vaak
aangegeven dat de uitvoering beter kan. Betrokkenheid komt hier
ook naar voren.
Ook geeft de groep OVT aan dat het ondersteuningsplan voor de
cliënt niet of moeilijk te begrijpen is (60%).
Cliënten geven aan erg tevreden te zijn over hun vrijetijd en
contacten. Vanuit afdeling Vrijetijd wordt veel georganiseerd. Er
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is wel behoefte aan “meer doen samen met begeleiders” echter
wordt geen eenzaamheid aangegeven.
De groep OVT geeft af en toe aan het moeilijk te ervaren om
aansluiting te vinden bij deze activiteiten. Ook liggen hier iets
meer verwachtingen m.n. voor de weekends.

Opvallende scores
Voor zowel de cliënten als voor de ouders/wettelijk vertegenwoordigers zijn onderstaand de meest
opvallende scores in beeld gebracht. Het zijn de uitschieters naar boven en de items waar men
minder tevreden over is.
Scores cliënten



Hoogste

Laagste









Ik ben tevreden over mijn zorg/ondersteuningsplan
Goed luisteren naar wensen bij het maken van mijn
zorgplan/ondersteuningsplan
De begeleiders op het werk/ dagbestedingslocatie ondersteunen
mij goed
Mijn begeleiders helpen mij bij het omgaan met anderen
Ik voel me veilig op mijn werk/ op mijn dagbestedingslocatie
Mijn begeleiders hebben genoeg tijd voor mij
Ik begrijp wat er in mijn zorgplan/ondersteuningsplan staat
Ik doe mee aan activiteiten in de buurt
Mijn begeleiders helpen mij met geld omgaan
Ik kan met mijn begeleiders over moeilijke dingen praten

% pos
100
94,0
92,1
92,1
91,1
50,0
51,4
54,8
73,0
73,9

Scores ouders/wettelijk vertegenwoordigers
% pos
94,3
 Begeleiders helpen mijn kind/verwant wanneer dat nodig is
94,3
 Bij Severinus is mijn kind/verwant in veilige handen
 Mijn kind/ verwant voelt zich op zijn/haar gemak bij de begeleiders 94,2
93,9
 Mijn kind/verwant ontvangt liefdevolle zorg/ondersteuning
93,8
Hoogste
 Ik ben tevreden over de gesprekken die gevoerd worden over het
zorgplan/ondersteuningsplan
32,3
 Mijn kind/verwant begrijpt wat er in het zorgplan/
ondersteuningsplan staat
55,1
 Begeleiders hebben genoeg tijd voor mijn kind/verwant
70,4
 Mijn kind verwant doet mee aan activiteiten in de buurt
73,2
Laagste
 Met de hulp die mijn kind/verwant krijgt, kan hij/zij zelfstandig
74,2
leven
 Mijn kind/verwant doet genoeg leuke dingen in zijn/haar vrije tijd
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EMB onderzoek
Severinus heeft een grote populatie cliënten die ernstig meervoudig beperkt zijn. De achtergrond van
deze mensen is divers. Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze zichzelf niet verstaanbaar kunnen
maken, niet verbaal en niet non-verbaal. Hierdoor zijn zij zelf moeilijk in staat om emoties, pijn of
spanningen duidelijk te maken. Voor de omgeving is het moeilijk om te bepalen wanneer zij gelukkig
of tevreden zijn. Deze emoties en beleving moet door de omgeving uit indirecte kenmerken worden
opgemerkt. Met name mensen in de directe omgeving zoals ouders, begeleiders en het sociale
netwerk zijn de deskundigen om dit te signaleren.
Bij deze cliëntenpopulatie is het niet mogelijk om hun ervaringen met de geboden zorg en hun
geluksbeleving direct bij de cliënt zelf op te halen. Een indirecte methode is hiervoor noodzakelijk.
Om de tevredenheid en het geluk van cliënten met een ernstig meervoudige beperking te meten en
op deze wijze de kwaliteit van leven te verbeteren, zijn wij in 2018 in samenwerking met Customeyes
een pilot met een netwerkanalyse gestart. Met behulp van een korte vragenlijst zijn een 20-tal
netwerken van EMB cliënten uitgevraagd.
Eind 2018 hebben wij ons voorgenomen om de netwerkanalyse bij EMB cliënten verder uit te
breiden naar een groter aantal netwerken. Voor 2019 hebben we 62 netwerken geselecteerd die
hebben deelgenomen aan deze netwerkanalyses. Om de bevindingen uit de netwerkanalyses mee te
nemen in het ondersteuningsplan van de cliënt, worden deze als onderlegger gebruikt voor het
jaarlijks ondersteuningsplanoverleg met de cliënt. Dit overleg dient als startoverleg voor het
opstellen van een nieuw ondersteuningsplan.
Omdat de netwerkanalyse slechts een jaarlijks terugkerende momentopname is hebben wij de
ambitie een instrument te ontwikkelen dat het netwerk van EMB cliënten frequenter met elkaar in
contact brengt. Wij hebben de ambitie om hiervoor in samenwerking met het sociale netwerk zelf
een app te ontwikkelen. Het programma ‘Begeleiding a la carte’, vallend onder het volwaardig leven
programma van het Miniserie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunt het onderzoek en
de ontwikkeling van deze app.
Uit onderzoek van een stagiaire blijkt dat wij onvoldoende zicht hebben op de sociale netwerken van
EMB cliënten. Vooral ouders en professionals namen deel aan de netwerkanalyse. Door het sociaal
netwerk door middel van een methodiek in beeld te brengen blijken de netwerken omvangrijker te
zijn dan op voorhand gedacht. In 2020 gaan we de methodiek gebruiken om de sociale netwerken
van mensen met EMB beter in kaart te brengen en het aantal personen die aan de netwerkanalyse
deelnemen uit te breiden.
Om het netwerk in hogere frequentie met elkaar in contact te brengen is in samenspraak met een
aantal netwerken een eerste prototype voor een app gemaakt. In 2020 gaan we deze app verder
ontwikkelen, testen en daar waar mogelijk bouwen. Het zoeken naar subsidies en sponsoren voor
het bouwen van de app maakt hier onderdeel van uit.
3.3
Conclusie
Uit de resultaten van het onderzoek maken wij op dat cliënten en ouders/wettelijk
vertegenwoordigers tevreden zijn over de zorg en ondersteuning die Severinus biedt. Zowel cliënten
als ook de ouders/wettelijk vertegenwoordigers zijn in hoge mate tevreden over de zorg en
ondersteuning die begeleiders bieden. Cliënten maken duidelijk dat zij door de begeleiders goed
ondersteund worden, zij hen helpen bij de omgang met anderen en dat er goed naar hun wensen
wordt geluisterd. Ouders/wettelijk vertegenwoordigers zijn positief over de begeleiding. Zij geven
aan dat hun kind/verwant liefdevolle zorg ontvangt van de begeleiders, zich bij hen op zijn/haar
gemak voelt en zij ondersteuning ontvangen wanneer dat nodig is.
Op individueel-/ en locatieniveau echter zijn verschillen in de mate van tevredenheid waarneembaar
die om aandacht vragen. Deze bevindingen komen in het individuele ondersteuningsplangesprek aan
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de orde respectievelijk in het teamoverleg. Bovenstaand zijn deze bevindingen op de hoofdthema’s
weergegeven.
Wederom zoals voorgaande jaren zijn de items die zowel bij de cliënt als bij zijn/haar wettelijk
vertegenwoordiger het laagste scoren; de tijd die medewerkers voor cliënten hebben, deelname aan
activiteiten in de buurt en het niet begrijpen van de cliënt wat er in het zorg- of ondersteuningsplan
staat.
Tijd voor cliënten
Ondanks de positieve reacties over de inzet van de toegekende kwaliteitsdag aan medewerkers in
2019 voor activiteiten met cliënten en het herinrichten van ondersteunende processen om meer tijd
voor cliënten te realiseren, blijft het gevoel dat er onvoldoende tijd voor medewerkers is om aan
cliënten te besteden. Daarnaast blijkt het aanpakken van de arbeidsproblematiek om meer
continuïteit te kunnen realiseren binnen locaties, erg lastig te zijn. In 2020 willen we wederom onze
medewerkers een kwaliteitsdag toekennen welke ingezet kan worden om extra tijd aan de cliënten
te besteden. Daarnaast gaan we tijdens de visitatie van dit kwaliteitsrapport in gesprek met wettelijk
vertegenwoordigers, cliënten, medewerkers van Severinus en externen in gesprek over dit thema.
Dit met als doel om inzichten en handvatten te verwerven om gerichter met de beschikbare tijd op
locaties om te gaan c.q. anders in te vullen.
Activiteiten in de buurt
Naast klusactiviteiten die we ondernemen in de buurt zoals het doen van boodschappen voor
buurtgenoten, het ophalen van glas en oud papier maar ook het bezorgen van nieuwsbrieven en het
relatiemagazine, organiseren we ook een heleboel ontspanningsactiviteiten. Om een beeld hiervan
te geven is een overzicht van dit activiteitenaanbod als bijlage aan dit rapport toegevoegd. Om
duidelijkheid te krijgen waarom cliënten en wettelijk vertegenwoordigers deelname aan activiteiten
in de buurt onvoldoende vinden, wordt in het ervaringsonderzoek van 2020 naar de oorzaken
hiervan gevraagd. Op grond hiervan kunnen we gerichte verbeteracties inzetten.
Zorg-/ondersteuningsplan
Het begrijpen van de inhoud van het zorg-/ondersteuningsplan door de cliënt blijft een punt van
aandacht. Wanneer we de vraag letterlijk beoordelen zal deze vraag, gelet op de verstandelijke
vermogens van veel van onze cliënten, altijd wel een aandachtpunt blijven.
Op grond hiervan lijkt het ons logisch deze vraag als zodanig niet meer op te nemen in het
onderzoek.
Vertaling van deze vraag naar welke zorg en ondersteuning de cliënt vraagt en of we de beschreven
ondersteuning in het ondersteuningsplan conform de wens van de cliënt/ wettelijk
vertegenwoordiger bieden, doet recht aan het belang van de cliënt wat er over hem in het plan
wordt vastgelegd. Daarom is in onze nieuwe ondersteuningsplanmethodiek, die gebaseerd is op de
hermeneutische cirkel, bepaald dat de gedragskundige eindverantwoordelijk is voor de inhoud van
het ondersteuningsplan. Door het opstellen van het ondersteuningsplan voor elke cliënt vanuit deze
methodiek en het kort-cyclisch overleg met de praktijkverantwoordelijken (persoonlijk
begeleider/activiteitenbegeleider), wordt de vraag vanuit de cliënt en de uitvoering van de gewenste
ondersteuning zo maximaal mogelijk vormgegeven. Waar mogelijk en wenselijk wordt de cliënt naast
de wettelijk vertegenwoordiger ook uitgenodigd om zijn bijdrage en kleur te geven aan het
ondersteuningsplangesprek.
3.4
Vervolg
Begin 2020 zijn de resultaten over 2019 op organisatieniveau gepresenteerd. In het online dashboard
dat voor dit ervaringsonderzoek is ingericht, heeft het management de respons en de resultaten van
de meting permanent kunnen volgen. Het uitvraagmoment voor elke cliënt en zijn/haar wettelijk
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vertegenwoordiger was gekoppeld aan de individuele ondersteuningsplancyclus. De cliëntbladen
waarin de ervaringen en verbeterwensen van en voor de individuele cliënt zijn aangegeven, behoren
bij het nieuw op te stellen plan als onderlegger te worden gehanteerd. Zo kunnen de verkregen
inzichten direct gebruikt worden om de kwaliteit van leven van cliënten conform wens te verbeteren.
In de praktijk bleek echter dat deze werkwijze niet op alle locaties is gehanteerd. Enerzijds doordat er
geen onderlegger was, omdat de vragenlijst niet was ingevuld. Anderzijds doordat het
ondersteuningsplanoverleg te vroeg was ingepland waardoor de resultaten van de ingevulde
vragenlijsten nog niet beschikbaar waren. Hierdoor hebben aangegeven kwaliteitsverbeteringen niet
altijd geleid tot gewenste aanpassingen in het ondersteuningsplan.
Een plan van aanpak op organisatieniveau (verbetering en verantwoording), stellen we na de
afronding van het onderzoek in de eerste helft van 2020 op. We gaan de cliëntervaringen zowel
binnen de organisatie als met de benchmarkgegevens vergelijken en beoordelen. Dit doen we in
samenspraak met de Cliëntenraad en Bewonersraad.
Bespreken en borgen
Het bespreken en borgen van de individuele resultaten van het cliëntervaringsonderzoek in de
ondersteuningsplanmethodiek vraagt nog steeds de nodige aandacht. Ondanks het feit dat in de
agenda van het ondersteuningsplanoverleg het bespreken van de cliëntervaringen als vast
agendapunt is opgenomen en de resultaten (indien aanwezig) als bijlage bij de agenda zijn
toegevoegd, blijkt uit de verslaglegging dat hieraan vaak geen aandacht is besteed. Ook wanneer
cliënt en wettelijk vertegenwoordiger geen ervaringsonderzoek hebben ingevuld, is het van belang
hun ervaringen met de zorg en ondersteuning voorafgaand aan het op te stellen plan te bespreken
en vast te leggen.
Tenslotte nog het volgende. Uit de resultaten van het ervaringsonderzoek, maar ook uit eerdere
medewerkersraadplegingen blijkt dat zowel de cliënt, de wettelijk vertegenwoordiger als de
medewerker de beschikbare tijd voor de cliënt als aandachtspunt ervaart. We moeten onszelf
uitdagen om de beschikbare tijd en de ingezette werkwijzen om de ondersteuning te bieden zo
efficiënt mogelijk in te zetten. Het hebben en ervaren van voldoende beschikbare tijd is een
voorwaarde om de gewenste kwaliteitsverbeteringen door te kunnen voeren. Om aan de
cliëntervaringen met de hieraan gekoppelde verbeteracties structureel aandacht te besteden, is het
zaak dit onderwerp als vast item voor de teamreflecties te blijven agenderen. Hiermee wordt ons
belang, maar ook onze geloofwaardigheid onderstreept.
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4. Teamreflectie

De derde bouwsteen van het Kwaliteitskader betreft het systematisch reflecteren door teams op de
zorg en ondersteuning die zij bieden. Het doel van deze reflecties is bewustwording en inzicht van
medewerkers in hun dagelijkse handelen te stimuleren door stil te staan bij de vraag: ‘Wat doen we
al goed en wat kan beter?’.
Werkwijze, kader
De teamreflectie wordt ingezet bij alle afdelingen binnen wonen en dagbesteding. Het jaarlijks
reflecteren én bewust stil staan bij hoe het gaat, wordt door afdelingen als positief beoordeeld. De
ondersteuning van het proces door de teamcoaches wordt als waardevol ervaren en terugkijkend op
het doorlopend proces geven afdelingen aan het een prettige, helpende werkwijze te vinden.
Het proces rondom teamreflecties kent een herhalend karakter. De herkenbaarheid is hierin helpend
voor de teams.
De teamreflecties geven richting aan het opstellen van concrete verbeteracties, concrete doelen.
Het verslag van de teamreflectie wordt als leidraad (jaarplan) gebruikt door teams. De doelen en
hieruit vloeiende acties worden verwerkt in de planning van teambesprekingen.
4.1
Besproken thema’s
In 2019 hield het overgrote deel van de teams een teamreflectie. In totaal hebben ruim 75% van de
teams een teamreflectie gehouden conform de werkwijze. Teams die geen reflectie hebben
georganiseerd, hebben deze in 2018 gehad.
De vier inhoudelijke thema’s betreffen:
 Het zorgvuldig proces rondom de cliënten
 De relatie tussen de cliënt en de professional
 Veilige zorg
 De toerusting van het team
De thema’s geven teams structuur in de richting van het reflecteren, medewerkers gaan bewust om
met de thema’s en komen daardoor bij concrete voorbeelden en teamdoelen.
4.2
Wat komt uit de teamreflectie?
Binnen de vier inhoudelijke thema’s komt een aantal reflecties over zaken die goed gaan en zaken
die beter kunnen overall terug binnen de afdelingen. Deze onderwerpen staan hieronder per thema
weergegeven:
Thema: Het zorgvuldig proces rondom de cliënten
Wat gaat goed:
 Het (klein) kijken naar het geluk van de individuele cliënt.
 Cliënt staat centraal en de zorg is afgestemd op de behoefte en vraag van de cliënt.
 Door betere afstemming is de begeleiding aangepast, ‘eigen regie’ staat hierin centraal.
 Beeldvormingen geven verdieping.
 De ondersteuningsplan cyclus wordt gevolgd.
 KCO’s en OPO’s zijn ondersteunend voor het ondersteuningsplanproces. De zorg wordt beter
gemonitord en persoonlijk begeleiders worden in hun rol versterkt.
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Ondersteuningsplan is helpend in het stellen van heldere doelen en gerichtere focus.
Het team rondom de cliënt is creatief en flexibel.

Wat heeft aandacht nodig:
 Het hebben van een gedeelde visie op zorg en deze gezamenlijk uitdragen.
 Het werken en rapporteren vanuit doelen en episodes.
 Bespreken van de veranderde zorgvraag.
 Verdieping en/ of scholing rondom de ouder wordende cliënt.
 Vervolg geven aan vorm van ondersteuningsplannen, planning, structuur.
 Intern en extern verbeteren van communicatie met ouders/ verwanten en andere
disciplines.
Thema: De relatie tussen de cliënt en de professional
Wat gaat goed:
 Het centraal stellen van de cliënt en het vergroten van de eigen regie daarbij.
 Er is een respectvolle bejegening die uitgaat van de mogelijkheden van de cliënt.
 Vanuit scholing Driehoekskunde investering op de relatie met ouders/verwanten.
Medewerkers ervaren meer duidelijkheid in de eigen rol en hoe deze in te zetten voor het
verhogen van de samenwerking met ouders/verwanten.
 Uitkomsten van het cliënt tevredenheidsonderzoek wordt besproken tijdens de bespreking
van het ondersteuningsplan met ouders / verwanten en tijdens teambesprekingen.
 Inzetten van beeldvormingen om (nog) dichter bij de vraag van de cliënt te komen.
Wat heeft aandacht nodig:
 Eigen regie van de cliënt maximaliseren waarbij bewustwording van de professional centraal
staat.
 Vervolg geven aan Driehoekskunde, waarbij ieder zijn/haar rol kan nemen in de
samenwerking met elkaar rondom het bieden van zorg/ondersteuning. Om in de
groepsdynamiek de juiste rol/positie te nemen en de ander te begrijpen.
Thema: Veilige zorg
Wat gaat goed:
 Veiligheid binnen het woonhuis in kaart brengen voor cliënten.
 Mogelijkheid tot het volgen van weerbaarheidstrainingen als individu en als team.
 Aandacht en tijd voor elkaar indien dit nodig is.
Wat heeft aandacht nodig:
 Inzicht in Wet zorg en dwang, wat houdt deze in en hoe dit in te zetten in de dagelijkse zorg.
 Helderheid in richtlijnen en handvaten rondom onderwerpen zoals; agressie, seksueel
overschrijdend gedrag en gevaarlijke situaties.
 Het medicatiesysteem; helderheid in afspraken binnen het team.
Thema: De toerusting van het team
Wat gaat goed:
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Samenwerking met gedragsdeskundigen. De rol en positie van gedragsdeskundige is helder,
zij zijn dichter betrokken bij de afdelingen waardoor de samenwerking intensiever en
positiever verloopt.
Inzicht en verdeling van rollen en taken zijn duidelijker geworden voor afdelingen.
In samenwerking ervaren afdelingen flexibiliteit, inzet, respect en begrip naar elkaar.
Grote betrokkenheid van medewerkers.

Wat heeft aandacht nodig:
 Het behouden van continuïteit van waaruit teams zich verder ontwikkelen in hun
deskundigheid.
 Feedback geven en ontvangen.
 Deskundigheidsbevordering op cliënt specifieke vragen.
 Vergaderstructuur en besluitvorming.
 Verdelen van rollen en taken binnen het team.
Informatiebronnen
Onderstaande informatiebronnen zijn door afdelingen ingezet bij de voorbereiding en/of tijdens de
teamreflectie;
- Verslag teamreflectie voorgaand jaar.
- Clienttevredenheidsonderzoek
- MIC/MIM
- Overzicht ondersteuningsplancyclus.
Het verslag van de vorige teamreflectie doet dienst als informatiebron waarbij afdelingen zicht
blijven houden op wat er het afgelopen jaar is afgesproken en ingezet. Dit hebben alle afdelingen
ingezet bij de voorbereiding en tijdens de teamreflectie.
Het cliënttevredenheidsonderzoek wordt gebruikt door de persoonlijk begeleider tijdens het
bespreken van het ondersteuningsplan met ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Punten worden
gedeeld tijdens teambesprekingen.
MIC/MIM worden door teams door het jaar besproken. Algemene inzichten rondom analyses zijn
wisselend binnen het team. Met name de regiebegeleider heeft hier overzicht in.
In het kwaliteitsrapport over 2018 is beschreven dat beschikbare informatiebronnen in 2019 als
uitgangspunten worden gebruikt bij de reflectie. Tijdens de teamreflectie is bekeken in welke mate
de bevindingen van het team stroken met de informatiebronnen.
Sommige informatiebronnen worden steeds vaker en beter gebruikt. Tijdens de teamreflectie
worden echter nog niet alle bronnen volledig benut om vandaaruit te komen tot een gedragen
reflectie over de kwaliteit van zorg.
Spiegelreflectie
In 2019 is de spiegelreflectie in vorm aangepast waarbij afdelingen zelf de keuze hebben gemaakt of
en op welke wijze zij de spiegelreflectie inzetten na de bespreking.
Geen afdeling heeft na de teamreflectie een apart gesprek ingepland met een betrokken discipline
voor de spiegelreflectie.
Bij 29 afdelingen is de manager en/of gedragskundige aangesloten tijdens de teamreflectie en heeft
hieraan deelgenomen. Deze persoon heeft met name een vragende rol aangenomen en vanuit de
input van teams benoemd wat hij/zij hierbij ervaart en adviseert. Deze aanvullingen gaven afdelingen
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een breder inzicht in het betreffend thema en een beter beeld hoe dit vanuit een ander perspectief
wordt ervaren.
Deze vorm van spiegelreflectie wordt als meer helpend ervaren door de teams.
Aandachtspunten
Bewust werken aan doelen;
Uit de teamreflecties van 2019 blijkt dat een meerderheid van teams niet bewust gewerkt hebben
aan eigen gestelde teamdoelen. Dit komt omdat tijdens de teambesprekingen er veel aandacht
uitgaat naar zaken die op dat moment urgent zijn waarbij niet altijd de koppeling wordt gemaakt met
de oorspronkelijk gestelde doelen.
Aankomend jaar gaat de aandacht naar het coachen van teams in het bewust inzetten van de eigen
gestelde teamdoelen. Hierbij gaat ondersteuning plaatsvinden tijdens teambesprekingen in het
geven van inzicht en evalueren van de gestelde teamdoelen.
Spiegelreflectie;
De inzet van de spiegelreflectie wordt gewijzigd t.o.v. 2019 en 2018. Het onderwerp wordt uit de
werkwijze gehaald als apart onderdeel, omdat de inzet van de spiegelreflectie niet geleid heeft tot
een verdiepingsslag voor de teamreflectie.
In 2020 is de voorkeur om een betrokken discipline aan te laten sluiten bij de teamreflecties.
Denkend aan de manager en/of gedragskundige.
Informatiebronnen;
Het gebruik maken van de informatiebronnen wordt anders ingezet dan beide voorgaande jaren.
Teams gebruiken informatiebronnen nog niet als feitelijke reflectiemiddelen. Om dit inzicht te
verkrijgen is er bewustwording door het gehele jaar nodig om informatiebronnen te verweven in de
reflecties.
De aanpassingen die in 2020 ingezet gaan worden;
 Hoeveelheid informatiebronnen in de werkwijze terugbrengen voor een beter overzicht.
 De teamcoach ondersteunt teams tijdens teambesprekingen om de informatiebronnen te
koppelen aan het bespreken en evalueren van de teamdoelen.

4.3
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
In november/december 2019 vond het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek van
Severinus plaats. De onderstaande slides geven op hoofdlijnen de uitkomsten van het onderzoek
weer.
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Respons

We hebben een hele mooie respons: maar liefst 69,3% van de medewerkers heeft het onderzoek
ingevuld. Dit ligt ruim 12% hoger dan de vorige meting (57,1%) en ligt bijna 9% hoger dan het
benchmarkpercentage (60,8%).
De resultaten
Hieronder zie je een korte weergave van de resultaten op hoofdlijnen. Het onderste cijfer van elk
thema is een vergelijking met de andere instellingen binnen de gehandicaptenzorg (benchmark) en
het middelste cijfer geeft het resultaat van de vorige meting weer.
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Te zien is dat op alle onderdelen hoger gescoord is. Hoger dan het benchmarkcijfer maar ook boven
de score van de vorige meting. Een heel mooi resultaat! Unaniem trotspunt (81%) is de
aansprekende richting van Severinus waarbij de cliënt centraal staat.
Beste Werkgeverskeurmerk
Omdat we bovengemiddeld scoren ten opzichte van de branche mogen we zelfs ‘het Beste
Werkgeverskeurmerk’ dragen. Een mooie uiting, omdat dit de beoordeling is van de medewerkers
zelf.

Trots-/ en verbeterpunten

Het onderzoek laat een aantal duidelijke onderwerpen zien waarop we trots zijn en welke voor
verbetering vatbaar zijn. De vertaling van de visie naar doelen en het inzichtelijk maken waarom we
de dingen doen en hoe dat deze bijdragen aan de visie, dat is nog lang niet voor iedereen duidelijk.
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De onderwerpen ‘de kanteling naar zelforganisatie’ en ‘begeleiding bij veranderingen’, zijn
veelgenoemd als verbeterpunten. Voor het MT zijn deze verbeterpunten ook herkenbaar en gaan
hier de komende periode aan werken.
Teams
Elk team heeft een rapportage ontvangen met hun eigen bevindingen. Deze resultaten kunnen teams
in hun overleg bespreken met als doel de sterke punten te borgen en de punten die aandacht vragen
te verbeteren. De vragenlijst die opgebouwd is uit een aantal vaste thema’s en uit keuzevrije thema’s
die per team kunnen worden geselecteerd, kan op deze wijze als ‘persoonlijke’ onderlegger voor een
teamreflectie door elk team worden samengesteld. Hiermee wordt aan de eigenheid maar ook de
eigen regie van elk team tegemoet gekomen.
Door de resultaten van het tevredenheidsonderzoek aan de reflectie te koppelen, wordt het lerend
vermogen gestimuleerd.

41

5.

Conclusie kwaliteit

5.1

Beeld van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning

De invloed die je hebt op je eigen leven (regie en zeggenschap) is in hoge mate bepalend voor de
ervaren kwaliteit van leven, voor het hebben of kunnen aangaan van betekenisvolle relaties en het
hebben van een zinvolle invulling van het leven/de dag. Severinus probeert dit met en voor haar
cliënten en medewerkers te bereiken door samen te werken aan de bedoeling: een zo gelukkig
mogelijk leven voor cliënten en werktrots voor de medewerkers en vrijwilligers. Onze plek in de
driehoek is duidelijk. Ondersteuning van cliënten vindt plaats in goede verbinding met deze cliënt en
zijn familie en wettelijk vertegenwoordigers. De belangrijkste schakel in dit geheel vormen onze
medewerkers. Ons doen en laten staat dan ook in teken van de relatie tussen onze medewerkers en
de cliënten.
Waardering door cliënten
De hoge mate van tevredenheid van cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers is ook in 2019
terug te zien. Zo heeft 91% van zowel de cliënten als hun ouders/wettelijk vertegenwoordigers
aangegeven (zeer) tevreden te zijn over de geboden zorg en ondersteuning. Uiteraard zijn we hier
erg blij mee en trots op. Tegelijkertijd werpt zicht de vraag op of we geen genoegen kunnen nemen
met een iets lagere score zodat, hoewel we aandacht voor de cliënt hoog in het vaandel hebben en
blijven houden, ons iets meer op andere zaken kunnen richten.
Net als vorig jaar zijn er op individueel en op locatieniveau verschillen te zien die om aandacht
vragen. Op individueel niveau is het in vele gevallen onderwerp van gesprek geweest in het
MDO/OPO en waar nodig zijn afspraken gemaakt om met name de kritische punten en negatieve
waardering te verbeteren. Op locatieniveau is waar reeds mogelijk gekeken naar oorzaken en ook
hier om deze zoveel mogelijk weg te nemen. Na afronding van het ervaringsonderzoek mei 2020,
worden rapportages per locaties opgesteld. Dit totaaloverzicht per locatie geeft richting aan het
uitvoeren van verbeteringen.
De onderwerpen die lager scoorden zijn dezelfde als in voorgaande jaren: de tijd die medewerkers
hebben voor cliënten, deelname aan activiteiten in de buurt en het niet-begrijpen van de cliënt wat
er in het zorg-/ondersteuningsplan staat. De scores op deze onderwerpen blijven redelijk stabiel in
de periode 2017 tot en met 2019. Opvallend is dat de waardering van wettelijk vertegenwoordigers
voor de begrijpbaarheid van het ondersteuningsplan voor cliënten behoorlijk is afgenomen. In 2017
was dit nog 45,3; in 2019 bedraagt deze score 32,3. Ook op het onderwerp ‘voldoende tijd voor
cliënten’ zijn de scores na een korte opleving in 2018 weer terug op of onder het niveau van 2017.
De vraag over het begrijpen van het zorg-/ondersteuningsplan in het CTO is wat ons betreft een
onduidelijke en niet positief te beantwoorden. Door de ernst van de verstandelijke beperking zullen
de meeste van onze cliënten hun ondersteuningsplan niet kunnen begrijpen. Ook niet met de inzet
van alternatieve communicatie. Het ondernemen van actie op dit onderwerp heeft voor ons dan ook
geen prioriteit. Daar waar het gaat om het hebben van voldoende tijd voor cliënten wordt ook
Severinus geconfronteerd met een krappe arbeidsmarkt, een relatief hoog ziekteverzuim en veel
inzet van flexibel personeel. Factoren die niet bijdragen aan de stabiliteit in teams die juist nodig is
om de cliënten goed te kennen en ook voldoende tijd aan hen te kunnen besteden. Severinus werkt
hard aan het vinden van voldoende medewerkers en het terugbrengen van het verzuim, maar dit zal
een zaak van lange adem worden.
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Zorgproces rond de individuele cliënt
In 2018 is gestart met de invoering van een nieuw ondersteuningsplan. De eerste ervaringen zijn
positief. Het omvormen van zorgplannen naar het nieuwe ondersteuningsplan verloopt echter
minder snel dan verwacht. Een belangrijke reden hiervoor dat het omzettingsproces een zware
wissel trekt op de capaciteit van de afdeling gedragskunde. De gedragskundige is immers
eindverantwoordelijk voor het nieuwe ondersteuningsplan. We hebben onze ambitie om bijna alle
cliënten eind 2019 van een nieuw ondersteuningsplan voorzien te hebben daarom moeten bijstellen.
We verwachten nu medio 2021 alle oude plannen omgezet te hebben naar het nieuwe format.
Met de komst van het nieuwe ondersteuningsplan verandert ook het zogenaamde
ondersteuningsproces. Naast het plan is ook de wijze waarop dit plan met wettelijk
vertegenwoordigers, en indien mogelijk ook met de cliënt besproken wordt (het ondersteuningsplanoverleg) en het intern multidisciplinair overleg (het kort cliëntoverleg) aangepast. De rolverdeling van
de verschillende deelnemers alsmede de borging van een en ander verdient echter nog aandacht.
Het nieuwe ondersteuningsplan is onlosmakelijk verbonden met het ECD. Sinds enkele jaren werkt
Severinus met de applicatie ONS van NEDAP. Wettelijk vertegenwoordigers kunnen via CarenZorgt
op afstand meelezen in onder andere de rapportages in het ECD. Dit vraagt om een doelgerichte en
objectieve manier van rapporteren. Om na te gaan in hoeverre dit al gebeurt en lering te kunnen
trekken uit zaken die goed en minder goed gaan, hebben we besloten om ‘doelgericht rapporteren’
als item voor onze intern auditprogramma te selecteren.
Een ander belangrijk onderwerp waar Severinus in 2019 veel tijd in geïnvesteerd heeft, was het
voorbereiden op de inwerkingtreding van de Wet zorg en dwang. Doordat er tot laat in 2019
onduidelijkheid bleef bestaan over – de interpretatie van - cruciale onderdelen van deze wet, is het
niet gelukt om voor de jaarwisseling het Wzd-beleid vastgesteld te hebben. Dit zal naar verwachting
in het voorjaar van 2020 gebeuren. Tot dat moment handelt Severinus conform de Wzd.
Uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg in principe niet toegepast wordt, tenzij er sprake is
van ernstig nadeel voor de cliënt dat slechts afgewend kan worden door bepaalde middelen te
gebruiken of maatregelen te treffen. Dit uitgangspunt is niet nieuw voor Severinus en past in de
werkwijze die wij al langere tijd hanteren. Het traject rondom het bewust gebruiken van
antipsychotica is daar een voorbeeld van. Na een aanvankelijk voortvarend begin kwam de klad in dit
traject. In 2019 is er een doorstart gemaakt. Het gebruik van antipsychotica is nu een vast onderdeel
van de cliënt overleggen bij de afdeling Behandeling. Deelname aan het landelijk onderzoek hebben
we echter gestaakt.
Veiligheid
Veiligheid hebben we hoog in het vaandel staan. We hebben het ook als kernwaarde gekozen. Er is
veel aandacht voor medicatieveiligheid, persoonlijke veiligheid en brandveiligheid. Een punt van zorg
en aandacht is het melden van incidenten en de opvolging daarvan. Het verder vereenvoudigen van
de meldprocedure was een voornemen voor 2019. Dit is echter niet geheel gelukt en staat nu voor
2020 op de planning.
In het najaar van 2018 is Severinus gebruik gaan maken van een elektronisch voorschrijfsysteem voor
medicijnen. In het eerste kwartaal van 2019 leek dit tot effect te hebben dat het aantal (gemelde)
medicatie-incidenten afnam. Een beeld dat in de daaropvolgende kwartalen echter kantelde. Met
name het grote aandeel meldingen met betrekking tot ‘vergeten/ niet tijdige giften’ zijn zorgelijk te
noemen. Door middel van medicatie-audits, gerichte training/instructie van medewerkers alsook het
borgen van dit onderwerp in het ondersteuningsproces proberen we deze incidenten terug te
brengen. Daarnaast starten we in 2020 en pilot op enkele locaties waarbij het uitgifte-/registratie-/
en communicatieproces met betrokkenen intensief wordt gemonitord.
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Reflectie
Leren begint bij jezelf, met reflectie op datgene wat je hebt gedaan en soms hebt gelaten. Maar ook
op het handelen van jezelf in en met het team waar je deel van uitmaakt. Wat ons betreft één van de
belangrijkste bouwstenen en het meest vernieuwende element in het Kwaliteitskader
Gehandicaptenzorg. Een basis voor het ‘lerend verbeteren’. Niet iedereen leert op dezelfde wijze,
maar elke professional moet zich dit eigen maken en dat is te leren. De teamcoaches zijn ervoor om
de zelforganiserende teams te helpen om het team zelforganiserend te maken en daarbij is
teamreflectie een belangrijke voorwaarde.
In 2019 heeft een overgroot deel van alle teams binnen wonen en dagbesteding een
teamreflectiebijeenkomst gehouden. In deze bijeenkomsten is gereflecteerd op de geleverde
kwaliteit van zorg en ondersteuning. En vooral op de onderwerpen ‘relatie tussen de cliënt en de
professional’, veilige zorg, een zorgvuldig zorgproces rond cliënt, en/of de toerusting van het team.
Belangrijke en vaker voorkomende uitkomsten van de teamreflecties zijn opgenomen in
onderstaande tabel:
Thema
Zorgvuldig proces rond cliënt

Relatie cliënt – professional

Veilige zorg

De toerusting van het team

Wat gaat goed?
Het nieuwe ondersteuningsplan en –proces dragen bij aan
betere monitoring van zorg en
versterking van de rol van
begeleiders. Teams zijn creatief
en flexibel in het vormgeven
van zorg aan cliënten.
De cliënt staat centraal en
vanuit zijn mogelijkheden
wordt in samenspraak met
wettelijk vertegenwoordigers
invulling gegeven aan het
vergroten van de eigen regie
van de cliënt.
Veiligheid voor cliënten is
steeds beter geborgd.
Veiligheid van medewerkers,
door middel van het volgen van
weerbaarheidstrainingen en
aandacht en tijd voor elkaar
hebben.

De introductie van teamrollen
maakt de werkzaamheden
overzichtelijker. De positie en
bijdrage van gedragskundigen
wordt zeer gewaardeerd.

Wat vraagt aandacht?
Het nog beter in de vingers
krijgen van het proces en de
structuur van het
ondersteuningsplan. De
communicatie binnen en
buiten de organisatie.
Een goede verhouding zoeken
tussen het maximaliseren van
de eigen regie van de cliënt en
de professionaliteit van de
medewerker.

Nog veel onduidelijkheid over
de Wet zorg en dwang. Er is
behoefte aan heldere
richtlijnen ten aanzien van
omgaan met agressie, seksueel
overschrijdend gedrag,
gevaarlijke situaties en
taakverdeling met betrekking
tot het medicatiesysteem.
Continuïteit van personele
bezetting in teams staat onder
druk. Hierdoor uitdaging om
deskundigheid op peil te
houden.

Het jaarlijks reflecteren en het opstellen van verbeteracties die worden opgenomen in de jaaragenda
van het team, wordt als positief beoordeeld. De ondersteuning hierbij door de teamcoaches wordt
als waardevol en helpend ervaren.
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5.2

Speerpunten

5.2.1 Evaluatie speerpunten 2019
In de MT vergadering van 1 april 2020 hebben we de speerpunten en prioriteiten van de
kwaliteitsrapportage 2018 geëvalueerd en de speerpunten voor 2020, na lezing van het concept
kwaliteitstrapport 2019, geformuleerd.
We hebben vastgesteld dat we twee speerpunten niet hebben behaald en ook niet meer gaan
behalen in 2020. Het verbeteren van de mogelijkheden van cliënten om deel te nemen aan
activiteiten in de buurt is volgens de uitkomsten van het cliëntentevredenheidsonderzoek niet
gelukt. Het lijkt hier met name te gaan om deelname aan activiteiten die niet door Severinus worden
georganiseerd. Severinus kent namelijk een groot aanbod aan (club)activiteiten en evenementen
voor diverse cliëntvragen (zie bijlage). Om meer zicht te krijgen op wat de redenen zijn waarom
cliënten onvoldoende deel kunnen nemen aan deze activiteiten, zullen we deze vraag in het
ervaringsonderzoek 2020 -2021 specificeren. Het begrijpelijker maken van het ondersteuningsplan
voor cliënten hebben we in 2020 eveneens niet behaald. Ondanks onze inspanningen op beide
vlakken is het niet gelukt om de ervaringen van cliënten en wettelijk vertegenwoordigers te laten
toenemen. We gaan door op de ingezette weg, waarbij we ons afvragen in hoeverre het
ondersteuningsplan ook echt begrijpelijk voor onze cliënten te maken is, maar benoemen beide
thema’s niet langer als speerpunt in de zin van het kwaliteitsverslag.
Ten aanzien van acht speerpunten hebben we vastgesteld dat we in 2019 stappen hebben gemaakt,
maar dat we er nog niet zijn. Dit betreft het bewust gebruik van antipsychotica. We blijven hier
aandacht voor hebben in 2020 en vinden dit, vanwege de impact op het leven van cliënten, zo
belangrijk dat we dit wel als speerpunt handhaven. Het vereenvoudigen van de incident meldmodule
is in 2019 niet gelukt en wordt in 2020 alsnog gerealiseerd. Het bespreken van de uitkomsten van het
cliënttevredenheidsonderzoek in het ondersteuningsplanoverleg is helaas nog geen gemeengoed. De
uitkomsten van dit onderzoek geven juist veel informatie over de cliënt en zijn eigenlijk een conditio
sine qua non (randvoorwaarde) voor het opstellen van een ondersteuningsplan. Vandaar dat we hier
in 2020 opnieuw aandacht aan zullen besteden. De respons bij de cliënttevredenheidsmeting in 2019
was met circa 60 % lager dan in voorgaande jaren. Bij een volgende meting is onze ambitie om het
responscijfer niet verder te laten dalen. Met het oog op voorgaande zullen we proberen cliënten en
wettelijk vertegenwoordigers te (blijven) enthousiasmeren om toch deze vragenlijst in te vullen. Het
hebben van voldoende tijd voor cliënten c.q. het verlagen van de door medewerkers ervaren
werkdruk blijft onverminderd belangrijk. Helaas ziet Severinus zich geconfronteerd met een aantal
(externe) ontwikkelingen die dit niet positief beïnvloeden. Het is dan ook nog maar de vraag of het
lukt om deze doelstelling in 2020 wel te realiseren. In het MT-verband is het idee geopperd om de
teamreflectie en het bijbehorende verslag te gebruiken als vervanging voor het huidige jaarplan van
de teams. In 2020 nemen we hierover een besluit en bedden we dit in de beleidscyclus in. Teneinde
de effectiviteit en efficiëntie van communicatie verder te verbeteren maken we intern steeds meer
gebruik van intranet. Communicatie naar wettelijk vertegenwoordigers verloopt steeds meer digitaal.
Uiteindelijk is het doel om communicatie per post alleen nog in uitzonderingsgevallen te laten
plaatsvinden. We merken dat we soms te veel en te vaak met hen corresponderen. Een overkill aan
communicatie is niet effectief, omdat dan echt belangrijke boodschappen genegeerd gaan worden.
Voor 2020 nemen we ons voor nog kritischer te zijn op de frequentie van de communicatie richting
wettelijk vertegenwoordigers. Het heroverwegen van kernwaarden nemen we mee in het nieuwe
strategisch beleidsplan 2020 – 2025. Dit beleidsplan zal naar verwachting eind 2020 gereed zijn.
Drie speerpunten hebben we in 2019 volledig gerealiseerd. Parallel aan het voorbereiden op de
invoering van de Wet zorg en dwang is er veel aandacht geschonken aan het verder terugdringen van
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zichtbare vrijheidsbeperkende maatregelen. Nu de Wzd uitgaat van het principe ‘nee, tenzij…’ achten
we het niet langer nodig om dit thema tot speerpunt te verheffen. In plaats daarvan wordt de
implementatie van het Wzd-beleid een speerpunt voor het jaar 2020. Het brandveiligheidsplan is
eind 2019, onder voorbehoud van advies van de Cliëntenraad, vastgesteld. De teams binnen wonen
en dagbesteding zijn allemaal bekend en inmiddels ervaren met teamreflectie.
Zorgproces rond individuele cliënt
Jaartal Speerpunt

Voortzetting uitvoering bewust gebruik
antipsychotica
2018
Aandacht voor minder zichtbare VBM
2018
Incidentmelding vereenvoudigen
2018
Brandveiligheidsplan
Cliëntervaringen
2018
Bespreken en oppakken uitkomsten
cliënttevredenheid
2018
Meer activiteiten
2018
Ondersteuningsplan begrijpelijk
2019
Hoge deelname cliënt ervaringsonderzoek
2019
Tijd voor cliënt/ werkdruk verminderen
Zelfreflectie teams
2018
Alle teams zijn bekend met zelfreflectie en
ervaren
2019
Zelfreflectie inbedden in beleidscyclus
Overige speerpunten
2019
Effectief en efficiënt communiceren
2019
Heroverwegen van onze kernwaarden

Behaald

2018

Gedeeltelijk
behaald of te
behalen in 2020
X

Niet
behaald

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5.2.2 Speerpunten t.a.v. kwaliteitsverbetering 2020
In aanvulling op de speerpunten uit 2018 en 2019 die nog gedeeltelijk gerealiseerd moeten worden,
stellen wij onszelf voor 2020 tot doel om extra aandacht te besteden aan:
1. Het maken van een keuze van één of meerdere begeleidingsmethodieken voor EVB en LVB(+)
cliënten. Eind 2020 hebben we deze keuze gemaakt en is er een implementatieplan
opgesteld, zodat met ingang van 2021 de eerste medewerkers getraind kunnen worden.
2. Het beschikbaar hebben van meer tijd voor cliënten en het verminderen van de ervaren
werkdruk onder medewerkers. Dit doen we door doelgerichter en doelbewuster te werken,
zodat er minder tijd verloren gaat aan bijzaken en er dus meer tijd en aandacht over blijft
voor waar het echt omgaat. De huidige scores op dit thema in het cliënten- en
medewerkerstevredenheidsonderzoek willen we bij de eerstvolgende meting ten minste op
hetzelfde niveau gehouden hebben en liefst hoger. In samenspraak met de OR wordt eerst
een plan van aanpak ontwikkeld om de ervaren werkdruk te reduceren. Dit plan zal naar
verwachting eind 2020 gereed zijn. Daarna zal het thema ‘meer tijd voor de cliënt’ worden
opgepakt.
3. De continuïteit van de personele bezetting de teams binnen ‘wonen’ en ‘leren, werken en
vrije tijd’ gaan we verder verbeteren. Sommige teams, met name die teams die werken met
cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag, kampen met vele personele wisselingen en een
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hoge inzet van PNIL. Dit is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van zorg en zorgt er bovendien
voor dat deskundigenheden en de teamorganisatie lastig op het gewenste niveau te houden
is. Door het invoeren van een nieuw functiehuis en het aantrekkelijker maken om binnen
voornoemde teams te gaan werken, willen we per einde 2020 een positieve ontwikkeling
zien in de stabiliteit van de personele bezetting van deze teams.
4. Implementatie Wet zorg en dwang. Per 1 januari 2020 is de Wet BOPZ vervangen door de
Wet zorg en dwang. Het jaar 2020 is een overgangsjaar dat onder meer gebruikt zal worden
voor de implementatie van het Wzd-beleid van Severinus en het opleiden van medewerkers
met betrekking tot de Wzd.
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6. Reflectie adviesorganen
6.1
Cliëntenraad
De CR heeft op 22 april 2020 gereflecteerd op het conceptkwaliteitsverslag. Hieronder volgt een
weergave van punten die daarbij naar voren kwamen.
De missie, visie en kernwaarden maken duidelijk dat de cliënt centraal staat, wat de Raad uiteraard
van harte steunt. Met name de werkwijze in de huidige situatie is uitgebreid beschreven, hetgeen
voor een buitenstaander goed inzichtelijk maakt hoe Severinus werkt. Een aantal zaken die binnen de
verslagperiode niet zijn afgerond zullen worden voortgezet. De Raad ondersteunt dit.
De Raad meent verder dat het verslag nog zou winnen aan kracht wanneer de PDCA-cyclus, en met
name de op te pakken verbeteringen, van duidelijke en meetbare doelen was voorzien. Wat was het
plan, wat is gerealiseerd, wat niet, waarom niet en wat wordt de volgende stap. Zoals het rapport nu
opgebouwd is lijken de Plan en Do fase uitgebreid beschreven (pag. 9-23), zo ook de Check fase (pag.
24-40). Echter de Actualisatie (ACT)/speerpunten fase (pag. 41) mag aan inhoud winnen. Eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat in de conclusies (vooral reflecterend) ook impliciet beleidsvoornemens zijn
vermeld. Wanneer de punten die aandacht behoeven en benoemd staan als te behalen in 2020 ook
als ‘behaald’ worden beschouwd, is in veel gevallen niet duidelijk. Wat met name gemist wordt is
hoe gestuurd wordt op het aanpakken van de punten die het meest bijdragen aan de kernwaarden.
Bijvoorbeeld, het twee uur te laat innemen van een bloeddrukverlager (evaluatie medicatie) is
duidelijk wat anders dan een bad-incident, met mogelijk zwaar letsel of dood tot gevolg. Het
inregelen van een goede cyclus van OPO’s en KCO’s lijkt ons duidelijk belangrijker dan het inbouwen
van een module voor registratie van vrijheidsbeperkende maatregelen in het ECD. Wij zien de
teamreflecties als uitermate belangrijk voor een goede afstemming van de zorg, vergroten van de
cohesie binnen teams en het vergroten van de aanspreekcultuur. Het feit dat die reflecties slechts
éénmaal per jaar plaatsvinden, en in sommige teams nog minder, baart de Raad zorgen. Hij zou ook
graag zien welke focus gekozen wordt voor de nog op te pakken verbeteringen, wat hoge prioriteit
heeft en wat lagere prioriteit.
Samenvattend kan worden gesteld dat de aandacht voor het registreren aanwezig is (voor zover op
afstand is te beoordelen), de analyse en prioritering meer aandacht dient te krijgen, evenals de acties
die daaruit naar voren (kunnen) komen. Het beschrijvende geeft inzicht in de prestaties. De
opvolging is niet altijd inzichtelijk voor een buitenstaander.
Wanneer het ‘gaan voor’ liefdevolle aandacht neergelegd is in de visie van Severinus, mag dit als
thema sterker worden neergezet. Beschikbare tijd, aandacht en professionele bejegening zijn daarbij
dan speerpunten.
Wanneer de ‘lerende organisatie’ centraal staat is er een relatie te leggen met het werken aan het
kunnen geven en ontvangen van feedback, het houden van teamreflecties en onduidelijkheid in
rollen en taken binnen het team. Bodem van een zelf organiserend team zal juist worden gevormd
door het kunnen geven en ontvangen van feedback. Voor het lerend reflecteren is dit ook een
vereiste. Het stilstaan bij en het analyseren van incidenten staat of valt hierbij. De Raad adviseert ook
binnen de teams het werken volgens de PDCA-cyclus te versterken. De Regiebegeleider zou de
aanjager hiervan kunnen zijn (de aanjager dient in elk geval benoemd te worden).
De lage responsscore op het cliënttevredenheidsonderzoek geeft te denken. Gesteld wordt dat de
uitkomsten van dit onderzoek juist veel informatie over de cliënt oplevert en eigenlijk een conditio
sine qua non (randvoorwaarde) zijn voor het opstellen van een ondersteuningsplan. Verder wordt
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gesproken over het borgen van de uitkomsten van de cliënttevredenheidsonderzoeken in het OPO.
De ervaringen bevestigen dat de uitkomsten van dit onderzoek, door verschillende oorzaken, niet
altijd een plek krijgen in dit gesprek. Wanneer ze een plek krijgen in het gesprek is de vraag hoe de
opvolging gestalte krijgt en hoe dit dan bijdraagt aan het geluk van de cliënt.
De CR vraagt zich af of de uitgebreide algemene vragenlijst het juiste instrument is om op
cliëntniveau in het OPO te bespreken om daadwerkelijk bij te dragen aan het geluk van de
cliënt. Wat is het doel en wat zegt de uitkomst? Gerichtere uitvraag gekoppeld aan een specifiek
thema of enkele specifieke thema’s lijkt de Raad een beter alternatief. Om een algemene vergelijking
te kunnen houden met voorgaande jaren of met andere zorginstellingen zou een driejaarlijks te
houden algemeen uitgebreid onderzoek kunnen volstaan. Naar de mening van de Raad zou het goed
zijn om in 2020 stil te staan bij het proces en de methode van onderzoek. Inmiddels (april 2020) heeft
hierover uitgebreide afstemming plaatsgevonden, waarbij een nieuwe werkwijze is afgesproken die
bovenstaand knelpunt naar verwachting ondervangt. De CR is zeer tevreden over de constructieve
wijze waarop is omgegaan met de opmerkingen die door de Raad zijn gemaakt.
De Raad heeft er begrip voor dat het zorgplan niet voor iedere cliënt begrijpelijk is. Het is daarom
aanvaardbaar dat dat niet langer als doel wordt gesteld.
Onder 2.2.13 wordt ingegaan op hygiëne-en infectieziektepreventie. Vervolgens wordt ingegaan op
hygiëne en ontbreekt aandacht voor infectieziekten. Volgens de raad verdient ook dit aandacht.
ICT-voorzieningen lijken niet altijd mee te werken. De vraag is of deze strubbelingen van alleen van
technische aard zijn dan wel hun oorzaak vinden in de vaardigheden van gebruikers. Voor de Raad is
dit niet inzichtelijk.
De samenhang van dit kwaliteitsverslag met de tussenevaluatie van het beleidsplan “Samen werken
aan de bedoeling” is de Raad niet duidelijk. Het komt de Raad voor dat een aantal in de
tussenevaluatie genoemde suggesties voor verbetering een plaats zouden moeten hebben in dit
rapport. Het lijkt alsof het “twee werelden” naast elkaar zijn in plaats van beide leidend tot één
aanpak van verbetering van het beleid. Beide betreffen direct dan wel indirect de kwaliteit van de
zorg.
6.2
Ondernemingsraad
De OR heeft de kwaliteitsrapportage besproken en gereflecteerd op onderwerpen die medewerkers
raken. Daarbij zijn onderstaande adviespunten naar voren gekomen. De adviespunten zijn om op te
nemen als reflectie van de OR in de kwaliteitsrapportage.
Adviezen:
borgen/doorleven nieuw beleid medewerkers
o WZD (pag. 14): hier wordt beschreven hoe medewerkers informatie ontvangen over
de wet.
De OR is van mening dat om de wet in de praktijk de goede opvolging te laten krijgen
het van belang is dat medewerkers de wet doorleven en de uitvoering geborgd
wordt door het op te nemen in de dagelijkse werkzaamheden (bijv. werkwijze van
het team, jaarplan team). Streven hierbij een automatisch handelen vanuit de WZD.
o Teamreflecties, het structureel aandacht besteden aan verbeteracties gekoppeld aan
cliëntervaringen: in zijn algemeenheid vindt een teamreflectie jaarlijks plaats. Met
het agenderen zouden de verbeteracties structureel aandacht krijgen. De OR pleit
ervoor om het op een dusdanige manier in de werkwijze van een team te borgen, dat
het een automatisch handelen wordt van de medewerkers en steeds aandacht heeft.
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functionarissen in hun kracht
 Familieondersteuners (blz. 16): in de optiek van de OR zijn de familieondersteuners er om
daar waar nodig de families/wettelijk vertegenwoordigers te ondersteunen. Zij kunnen
vanuit die rol als intermediair optreden tussen team/medewerker en familie. Daar waar het
gaat om een coachende rol richting de medewerkers kan de medewerker een beroep doen
op deskundigheidsbevordering. De OR adviseert om de rol van de familieondersteuner zuiver
te houden. Een coachende rol naar medewerkers vindt hij hierbij niet passend.
 Dit ziet de OR ook bij de rol die de teamcoaches krijgen bij bespreken van de
informatiebronnen (blz. 33): in de optiek van de OR verschuift de rol van de teamcoach op
deze manier naar een rol op zorginhoud. De teamcoach is meer in zijn kracht als deze blijft
op de teamkwaliteiten/ -ontwikkeling. Mogelijk dat hier meer een rol is weggelegd voor de
regiebegeleiders, managers.
aanpak werkdruk medewerkers
 in de rapportage worden te weinig tijd voor cliënten en werkdruk medewerkers met elkaar in
verband gebracht. De OR is van mening dat deze punten elkaar niet volledig overlappen.
Daar waar het gaat om de werkdruk van de medewerker, gaat het om meer dan te weinig
personeel of te weinig tijd om aan de cliënt te besteden. Het zijn twee onderwerpen en voor
de OR is belangrijk dat ze als twee separate onderwerpen worden behandeld. Daarbij vindt
hij het positief om te lezen dat het in de rapportage naar voren komt en het op deze manier
aandacht krijgt. Zoals al eerder tussen OR en bestuurder is afgesproken wil de OR graag met
de bestuurder het onderwerp werkdruk/te weinig tijd medewerkers in 2020 verder
analyseren en tot acties brengen.
Overzicht speerpunten (pag. 40)
 de OR pleit ervoor om meer specificering in het overzicht aan te brengen door onder de
speerpunten meerdere onderdelen aan te brengen. Zo wordt duidelijk wat wel en niet
gehaald is. Gedeelte behaald kan daarmee vervallen.
Speerpunten t.a.v. kwaliteitsverbetering 2020
 Begeleidingsmethodieken: hierin wil men eind 2020 een keuze hebben gemaakt en een
implementatieplan gereed hebben. In gesprek met de bestuurder d.d. 23 april kwam naar
voren dat de intentie is binnenkort de keuze te maken voor een begeleidingsmethodiek en
het beschreven proces een kwartaal te vervroegen. Gezien de druk op de teams die met deze
doelgroepen werken omarmd de OR het om zo snel mogelijk tot een keuze en implementatie
over te gaan. De OR ziet de keuze van begeleidingsmethode en een gedegen implementatie
ervan als een belangrijk bijdrage naar meer stabiliteit in de betreffende locaties.
 Continuïteit van de personele bezetting in wonen en dagbesteding: deze problematiek speelt
breder dan locaties intensieve zorg. Daarnaast vormt de invoering van het nieuwe
functiehuis in de optiek van de OR een kleine bijdrage hierin. De implementatie van de
begeleidingsmethodieken heeft hierin een veel grotere bijdrage, maar ook andere
componenten zijn van belang zoals veiligheid, nabijheid en ondersteuning.
6.3
Raad van Toezicht
De commissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie heeft namens de Raad van Toezicht gereflecteerd op
het concept kwaliteitsverslag 2019. Een eerste algemene indruk van de commissie is dat het verslag
volledig en informatief is. De omvang van het verslag kan echter enigszins demotiveren om het
verslag te lezen. Een toegankelijke samenvatting of een poster, zoals het algemene jaarbeeld 2018,
kan helpen om een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken.
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In het verslag wordt opgemerkt dat de toegankelijkheid van het ECD niet optimaal is. Het betreft hier
met name de ergernis van gebruikers over de minimale mate van aanpasbaarheid van de applicatie
aan de behoeften van Severinus. Uit navraag van de commissie is gebleken dat dit niet leidt tot een
verminderde kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. De commissie acht het raadzaam om deze
duiding bij de betreffende passage in het verslag toe te voegen, zodat een duidelijker beeld ontstaat
van het vraagstuk en de effecten die dit heeft op de kwaliteit.
De commissie constateert voorts dat het diagram met ‘meldingen incidenten cliënten’ op pagina 18
een nadere toelichting behoeft. Het gaat hier om unieke gemelde incidenten en in lijn met eerder
door Severinus ingezet beleid wordt bij cliënten die bekend zijn met frequente uitingen van agressie
geen meldingen meer gedaan. In plaats daarvan wordt bij deze cliënten hiervan melding gemaakt in
het ondersteuningsplan. Er zou een correlatie verondersteld kunnen worden tussen enerzijds het
aantal agressie-incidenten en anderzijds de inspanningen van Severinus om het gebruik van
antipsychotica af te bouwen. Daarnaast is ook aannemelijk dat niet elk incident gemeld wordt. De
ervaring is dat aandacht voor een bepaald type incidenten leidt tot een kortstondige opleving van het
aantal meldingen. Dit zegt echter niet zo heel veel over het absolute aantal incidenten. In hoeverre
dat ook daadwerkelijk het geval is, zou moeten volgen uit een toelichting op dit diagram. De
commissie adviseert om de implementatie van het agressie-beleid tot speerpunt 2020 te maken en
om zodoende meer aandacht voor het omgaan met en voorkomen van agressie-incidenten te
creëren en het aantal (gemelde) incidenten te doen afnemen.
Ten aanzien van het hoofdstuk teamreflectie is het niet helemaal duidelijk hoeveel teams in 2019 een
teamreflectie hebben gedaan. In het hoofdstuk wordt vermeld dat dit bij 75% van de teams het geval
is, maar in de tabel speerpunten 2018/2019 in paragraaf 5.2.1 wordt de suggestie gewekt dat alle
teams inmiddels een teamreflectie hebben uitgevoerd. De commissie vindt het daarnaast van belang
dat bij de uitkomsten uit de teamreflectie (tabel op pagina 37) wordt aangegeven op welke wijze en
op welke termijn de constateerde verbeterpunten worden opgepakt. Het al te open formuleren van
dergelijke doelstellingen draagt immers niet bij aan het creëren van voldoende urgentiegevoel voor
deze belangrijke onderwerpen. In samenhang met de uitkomsten van de teamreflectie zou het
verhelderend kunnen werken als in het betreffende hoofdstuk ook een korte samenvatting van de
uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt opgenomen.
Het valt de commissie op dat er in het verslag geen aandacht wordt besteed aan de kwaliteitsdag die
Severinus sinds vorig jaar aan al haar medewerkers toekent. Severinus doet zichzelf daarmee tekort.
Een korte terugblik op de ervaringen met dit unieke instrument hoort zeker thuis in het
kwaliteitsverslag.
De commissie constateert dat de meeste speerpunten 2019 niet volledig behaald zijn en nog
doorlopen in acties in 2020. Voor wat betreft de speerpunten die doorschuiven uit 2018 en 2019
pleit de commissie ervoor om bij deze doelstellingen ook op te nemen hoe het beoogde resultaat
bereikt zou moeten worden. Dit is immers bij de nieuwe speerpunten 2020 wel gedaan. Dit verhoogt
de leesbaarheid van het verslag en zorgt er tevens voor dat bij een volgend kwaliteitsverslag beter
vastgesteld kan worden of een speerpunt, al dan niet gedeeltelijk, is gerealiseerd.
Het speerpunt ‘meer activiteiten in de buurt’ wordt volgens de commissie onterecht als ‘niet
behaald’ geclassificeerd. De score ten aanzien van dit onderdeel in het cliënttevredenheidsonderzoek is immers gestegen ten opzichte van vorig jaar. Om deze score nog beter te duiden wordt
in het onderzoek 2020 verduidelijkingsvragen opgenomen.
Voorts stelt de commissie voor om ook de implementatie van de Wet zorg en dwang als speerpunt
op te nemen. Dit vanwege de grote impact die de invoering van deze wet op de kwaliteit van leven
van cliënten heeft.
51

Het 2020-speerpunt met betrekking tot methoden en methodieken voor EVB en LVB+ cliënten komt
nu enigszins als een verrassing naar voren. Een betere inbedding van dit thema eerder in de
rapportage zorgt ervoor dat de lezer van het kwaliteitsverslag beter begrijpt waarom dit thema een
speerpunt voor het jaar 2020 is.
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7.

Inzichten externe visitatie 2018

Op 30 april 2019 bezocht een vertegenwoordiging van zorgorganisatie SWZ (bestuurder, strategisch
adviseur en een lid van de cliëntenraad) Severinus voor hun visitatie van het kwaliteitsrapport.
Severinus nodigde daarnaast hoogleraar leren, ontwikkelen en gedragsverandering Manon Ruijters
uit om specifiek het onderwerp ‘professionaliteit en vakmanschap’ te beschouwen.
Onderstaand volgt een beschrijving over wat er met de inzichten uit die visitatie is gebeurd.
Tijdens de visitatie blijkt dat wij het kwaliteitsrapport met name schrijven als
verantwoordingsdocument voor het zorgkantoor en de Inspectie. Om recht te doen aan de
hoeveelheid werk die het ontwikkelen van het Kwaliteitsrapport kost en bovenal de liefdevolle zorg
die wij bieden, werd ons geadviseerd om iets meer lef te tonen zodat het kwaliteitsrapport ook voor
een bredere doelgroep (ouders, potentiele belangstellenden) ingezet zou kunnen worden.
Dit advies hebben we ter hand genomen en besloten om van het kwaliteitsrapport over 2019 een
korte en leesbare versie uit te brengen. Een aantrekkelijk geschreven verslag waar iedereen zonder al
te veel inspanning kennis van kan nemen. Daarnaast verzamelen we op een A2-poster de
belangrijkste uitkomsten, kwalitatief en kwantitatief over dat jaar en schrijven we op wat we hebben
gedaan en komend jaar (2020) gaan doen.
Door deze werkwijze geven we ook uitvoering aan het tweede advies. Gesteld werd namelijk dat ons
kwaliteitsrapport aan alle vereisten en uitgangspunten voldeed waarbij alles keurig en volledig
verwerkt was. We deden ons echter tekort daar ‘de ziel en de passie’ die zij bij ons op de werkvloer
en bij het management voelden, gemist werden in het rapport. In het rapport lijkt het alsof het
systemische de overhand heeft gekregen en zien we het ‘van mens tot mens’ minder terug.
Met behulp en inzet van onze eigen communicatieafdeling wordt het rapport over 2019 korter, beter
leesbaar maar vooral ook aantrekkelijker geschreven.
We hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden het rapport te digitaliseren en het op onze
website te zetten naar voorbeeld van enkele collega VG-instellingen. We hebben hier uiteindelijk van
afgezien om redenen van kosten (ongeveer 20.000 euro het eerste jaar). Mogelijk dat we in volgende
jaren dit opnieuw onderzoeken. Digitale publicatie maakt het voor verschillende ontvangers en
belanghebbenden mogelijk om naar wens, behoefte en diepgang informatie tot zich te nemen. Het
uitgebreide verslag, geschreven in het vereiste format, zullen we publiceren op onze website en
uiteraard uploaden naar de website www.jaarverslagenzorg.nl .
De visitatiecommissie gaf in haar reflectie ook aan dat we (te) bescheiden zijn over het resultaat van
de cliënttevredenheid en wat een aanmoediging om verder te werken aan een nog hogere
tevredenheid betekent voor onze medewerkers. Een 9.2 is een score om van te genieten en trots te
zijn op onze medewerkers. En samen te concluderen dat dit meer dan genoeg mag heten?
Zij adviseerden ons om breder te kijken dan alleen de tevredenheid van de cliënt. Je kunt niet in alles
de wens van de cliënt leidend laten zijn, daarmee doe je de (professionaliteit) van de medewerkers
en de rest van de organisatie tekort.
Dit advies hebben we ook overgenomen. Tijdens de Severinusdagen (januari en februari 2020)
hebben we veel aandacht gegeven aan zowel de uitkomsten van de cliënttevredenheid alsook de
medewerkerstevredenheid. Dit laatste onderzoek, nov./dec. 2019 afgenomen, heeft ons zelfs een
‘beste werkgever’ ster opgeleverd. Maar de constatering dat er ondanks de bovengemiddelde
tevredenheid van onze medewerkers sprake is van een groot verschil met de (zeer hoge)
tevredenheid van cliënten en verwanten, heeft ons er toe gebracht nog meer aandacht te geven aan
onze medewerkers en hun werkvreugde en werktevredenheid. Niet alleen door dit te zeggen of te
verkondigen maar vooral door een aantal gerichte acties. Zo geven we aandacht voor de persoonlijke
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ontwikkeling van medewerkers (we stoppen met functioneringsgesprekken nieuwe stijl en starten
met persoonlijke ontwikkelingsgesprekken en afspraken hierover). De kwaliteitsdag voor
medewerkers (begonnen in 2019) onderstreept ook het belang dat we hieraan hechten.
Ondertussen weten we ook dat dit wordt gewaardeerd. De cliënt staat op nummer 1 maar de
medewerker staat daar wat onze aandacht betreft hiernaast en daar zullen we de komende jaren
nog meer werk van maken. In het nieuwe meerjarenbeleidsplan (2020 – 2025) krijgt dit ook een
belangrijke plaats.
Tijdens het visitatiebezoek komt ter sprake dat we met betrekking tot de implementatie en
uitvoering van teamreflecties nog wat worstelen. Enerzijds zijn er de externe eisen vanuit het
Kwaliteitskader over de thema’s waarop teams moeten reflecteren. Anderzijds is ‘reflecteren’ voor
teams nog relatief nieuw en zijn ze vaak nog op zoek naar hun eigen visie op wat ‘goede zorg’ is.
Echter wordt tijdens de visitatie ook geconstateerd dat er eigenlijk continu wordt gereflecteerd,
weliswaar in het klein.
Geadviseerd wordt om een oplossing in de teams te zoeken en ze zelf een norm te laten ontwikkelen
wat volgens hen goede zorg is (zonder norm geen reflectie). Dat is de basis om aan teamreflectie te
doen. Probeer de druk eraf te halen om van teams te verwachten op alle elementen van het
kwaliteitskader te reflecteren, anders gaat het instrumentele karakter overheersen. Eigen normen
leiden tot reflectie en de normen van anderen leiden tot evaluatie, en levert dus niet het resultaat op
waar je eigenlijk naar streeft.
Met dit advies moeten we nog aan de slag. We zullen dit handen en voeten geven door middel van
teamcoaching die voor alle teams inmiddels al twee jaar beschikbaar is. We gaan zoeken naar
manieren en een werkwijze om hier mee aan de slag te gaan. Het formuleren van eigen normen en
vervolgens doelen die realistisch zijn en het team helpen stappen te zetten, is hierbij het vertrekpunt.

54

Bijlagen

Bijlage 1 | Overzicht geraadpleegde informatiebronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resultaten cliëntervaringsonderzoek Customeyes
Ondersteuningsplanmethodiek
Ondersteuningsplan registraties
Kwaliteitsrapportage 2018
KPI’s / managementinformatie
Jaarplannen 2019
Tussenevaluatie Samenwerken aan de bedoeling
Meerjarenbeleid ‘Samen duurzaam verder, samen werken aan de bedoeling’
Ziekteverzuimgegevens
Uitkomsten interne en externe audits
Resultaten teamreflecties
Gegevens cliëntenadministratie
Gegevens personeelsadministratie
Rapportage klachtencommissie
Rapportage medewerkerstevredenheidsonderzoek Effectory
Beleid en resultaten terugdringing vrijheidsbeperking
Beleid en resultaten afbouw psychofarmaca
Beleid en resultaten privacywetgeving
Rapportage vertrouwenspersonen
Rapportage familieondersteuners
Incidentenmodule /-rapportage
Verslaglegging ontruimingsoefeningen/ logboek brandalarmering
Controles brandveilig gebruik
Rapportage meldteam huiselijk geweld
Reflectieverslagen intern beraad
Beleid en protocollen uit documentbeheersysteem
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Bijlage 2 | Gegevens Severinus

Cliëntbeeld
Severinus geeft ondersteuning en begeleiding aan 776 cliënten. Het betreft hier 249 extramurale en
513 intramurale en 14 VPT cliënten. De leeftijdsopbouw van de intramurale cliënten per 31-12-2019
is als volgt:
Leeftijdscategorie
0 – 11 jaar
12 – 17 jaar
18 – 29 jaar
30 – 49 jaar
50 – 64 jaar
65 - ouder

Aantal
1
3
102
151
178
78
513

Percentage
0,2
0,6
19,9
29,4
34,7
15,2
100,0

De ZZP opbouw van onze intramurale cliënten per 31-12-2019 is als volgt:
ZZP
VG 3
VG 4
VG 5
VG 6
VG 7
VG 8

Aantal
33
84
119
71
151
55
513

Percentage
6,4
16,4
23,2
13,8
29,4
10,7
100,0

De leeftijd van de intramurale cliënten betreft eind 2019 gemiddeld 49,6 jaar. Daarnaast geeft
Severinus eind december 2019 aan 14 VPT cliënten en 2 PGB cliënten ondersteuning.
Verdeling in geslacht:
Geslacht
Man
Vrouw

Aantal
285
244
529

Percentage
53,9
46,1
100,0
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Personeelsbeeld
Bij Severinus zijn 1130 medewerkers werkzaam. De leeftijdsopbouw is als volgt:
Leeftijdscategorie
Gegevens
Aantal personen
206
290
229
215
190
1130

Leeftijdscategorie
25 jaar en jonger
26 – 35 jaar
36 – 45 jaar
46 – 55 jaar
56 jaar en ouder
Eindtotaal

% van eindtotaal
18,23%
25,66%
20,27%
19,03%
16,81%
100,00%

In welk deeltijdverband onze medewerkers werkzaam zijn, is in onderstaande tabel weergegeven.
Deeltijdfactor
Gegevens
Aantal personen
150
193
447
340
1130

FTE categorie
0% - 40%
40% - 60%
60% - 80%
80% en meer
Eindtotaal

% van eindtotaal
13,27%
17,08%
39,56%
30,09%
100,00%

VOG
Voordat nieuwe medewerkers, stagiaires en vrijwilligers kunnen starten bij Severinus, dient een VOG
overlegd te worden. Nieuwe medewerkers starten niet voordat een geldige VOG is ontvangen.
Ziekteverzuim
In 2019 is het voortschrijdende verzuim (6,96%) met 1,12% verhoogd, vergeleken met het jaar
ervoor. Dit betreft het percentage verzuim exclusief zwangerschapsverlof. Het verzuimcijfer wordt
met name bepaald door het lang verzuim. Oorzaken voor verzuim zijn zowel fysiek als psychisch van
aard. De meldingsfrequentie is ten opzichte van 2018 afgenomen.
Benchmarkgegevens (Vernet) maken duidelijk dat het verzuim bij Severinus boven de landelijke
trend (6,38%) ligt.
Verzuim 2019
Severinus

% Kort
0,93%

Meldingsfrequentie

%
Middellang
2,17%

% Lang

% extra lang

Totaal

2,22%

0,64%

6,96%
0,87
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Bijlage 3 | Overzicht activiteitenaanbod
Evenementen 2019
Huiskamerstreaming kerstconcert
Jeugdtoneel
Meezingavond
Carnaval (Severinus)
Atletiekdag Tessenderloo
Omloop der Kempen (wielerfestijn)
Funpop
Severinus Kermis
10 Miles Veldhoven (hardloopwedstrijd)
Theatervoorstelling Schalm
Buitenconcert drumband de Trom
Sportdag Severinus
Verfijnd Akkereind
Truckrun Valkenswaard
Tennisactiviteit de Korrel
Jubileumconcert de Schalm
Maak de droom waar
Kerstzwemmen
Vuurwerkshow

Nieuwjaarsfeest
Prinsverkiezing
Knorrebal (Carnaval)
Verwendag MEE ZO-Brabant
Kapsones Musicalgroep
Optreden de Trom en Mannekoor
Concerti Fetti (muziek)
Dansoptreden
Beach voetbal-/ volleybaltoernooi
Berktfeest
Zomerprogramma vrije tijd (2 weken)
Streaming Gerard van Maasakkers
Concert Severinoos
Poppenmiddag
Marathon Eindhoven zaterdagrun
Doe & Beleefmiddag
Sinterklaasfeest
Oliebollenfeest
Jongeren disco

Vaste activiteiten binnen Sport & Beweging per week
Structuurgroepen zwemmen
Dagelijks
Individuele cliënten zwemmen
Dagelijks
Zwemgroepen regulier
Dagelijks
Structuurgroepen sporten
Dagelijks
Individuele cliënten sporten
Dagelijks
Sportgroepen regulier
Dagelijks
(Junior) Fitness
Dagelijks
Bootcamp
1x per week
Stoelyoga
1x per week
Bewegen aan huis
1x per week meerdere groepen
Zwemles
1x per week meerdere groepen
Wandelen
1x per week
Aquajogging
1x per week
Extra activiteiten door bewegingsagogen
Kanoën
Bowlen
Disco zwemmen
Oudhollandse spelen
Sieraden maken
Doe-/ beleefmiddagen EMB/EVB/Oudere cliënt

2x per kwartaal

Veelal sensorisch
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Clubactiviteiten
Vrijetijdsclubs (wekelijks)
Bibliotheek en speelotheek
Bowling
Dansgroep
Darten
Djembé
Drumband
Koor
Schaatsen
Seniorensoos
Sjoelclub
Zaalvoetbal
Soosavond

Externe clubs (met lidmaatschap)
Voetbalclub RKVVO
SDO korfbalclub
Verschillende zwemclubs
Dansschool
Diverse soosgelegenheden in de regio
Alexanderband
Tennisvereniging
Golf Gendersteyn Veldhoven
Sporten bij Slim Bezig
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Bijlage 4 | Cliëntversie
De cliëntversie van het kwaliteitsverslag 2019 is te vinden op:
https://www.severinus.nl/over-ons/Clientversie%20Kwaliteitsverslag%202019.pptx
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Bijlage 5 | Contactgegevens Severinus
Stichting Severinus
Platanenlaan 28
5507 MD Veldhoven
Telefoonnummer | 040 258 63 11
E-mailadres | info@severinus.nl
Website | www.severinus.nl
Identificatienummer Kamer van Koophandel | 41088260
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