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Voorwoord
Het doel van het (nog steeds relatief nieuwe) Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is het leveren van
goede kwaliteit van zorg aan cliënten met een beperking. En dan gaat het niet alleen om de eisen die
de overheid hieraan stelt: het leveren van verantwoorde zorg die voldoet aan de
kwaliteitsstandaarden van de beroepsgroep, medezeggenschap en het bespreken van het
ondersteuningsplan met de cliënt. Het gaat ook en eigenlijk vooral om de aandacht voor de eigen
regie en autonomie van de cliënt, de kwaliteit van leven, ondersteuning door professionals en een
goede dialoog tussen cliënt en hulpverlener.
We ervaren het opstellen van deze rapportage niet alleen als een manier om verantwoording af te
leggen (want dat willen we en kunnen we) maar vooral als een zelfonderzoek naar wat we hebben
gedaan en hoe het is gegaan in het betreffende jaar (2018). En door dit te onderzoeken, door erbij
stil te staan en dit te delen met alle belanghebbenden ontdekken we wat we mogen, willen en zelfs
moeten verbeteren of veranderen om het uiteindelijke doel te halen: een zo gelukkig mogelijke
cliënt. Het nastreven van kwaliteit en geluk voor cliënten is belangrijk en voor ons een opdracht.
Maar wel vanuit het besef dat er ook ongeluk en verdriet is en dat dat er ook mag zijn. Of zoals de
Vlaamse psychiater Dirk de Wachter in zijn boek ‘De kunst van het ongelukkig zijn’ het zegt: “je slecht
voelen behoort tot de gewonigheid van het leven, niet altijd en overal maar af en toe is het heel
normaal, verdriet is geen psychiatrische afwijking”. Dat doet niets af aan het belang van het streven
naar geluk en kwaliteit van leven, maar het houdt ons wel met beide benen op de grond. En als we
dit dan ervaren bij een cliënt of onszelf, dan helpen de drie pijlers om het weer terug te vinden:
relaties, zeggenschap over je eigen leven en zeker ook het vormgeven aan een zinvol bestaan.
Allemaal elementen die in de Universele Verklaring van de Rechten van Mensen met een
verstandelijke beperking worden genoemd en waarvoor geldt dat hierbij extra en ook andere
ondersteuning nodig is dan bij mensen zonder deze beperkingen. En daarvoor komen wij elke dag uit
ons bed en toetsen we onze inzet hieraan.
We stellen vast dat er veel is gelukt maar dat er ook nog veel niet is gelukt of nog niet af is. De
ambitie was weer groot en de lat lag hoog. En dat is op zichzelf natuurlijk goed maar we moeten
vooral ook proberen het haalbaar te houden of te maken. Niet alles kunnen we tegelijkertijd
aanpakken en we denken dat we in de keuze van de speerpunten voor 2019 / 2020 daar wel in zijn
geslaagd. Weliswaar vijf nieuwe speerpunten maar alle met de bedoeling en inzet dat de
medewerkers die de begeleiding, ondersteuning en behandeling van onze cliënten bieden er geen
last van hebben, sterker nog het voor hen beter en gemakkelijker maakt. We gaan proberen onze
interne last en belasting terug te dringen, cliënt en medewerker meer tijd te geven om er voor elkaar
te zijn en de dingen waar we al mee bezig waren goed af te ronden en vast te houden.
Severinus is een mooie en een lieve organisatie. En dat blijkt uit alles wat we doen en soms ook laten.
Gericht op de mensen waar we ervoor zijn. We mogen daar best trots op zijn en dit ook vaker laten
merken. Als we een compliment krijgen dan reageren we daar meestal heel bescheiden op. Dat siert
ons maar we mogen er ook af en toe van genieten. Een 9,2 van de cliënten en een 8,7 van de
verwanten waar het gaat om de tevredenheid over de geboden zorg en dienstverlening, dat is toch
gewoon prachtig. En een compliment aan ons allemaal, de medewerkers in het wonen, leren,
werken, thuisondersteuning maar ook iedereen die hen ondersteunt en ervoor zorgt dat ze hun werk
goed kunnen doen.
We hebben geprobeerd een cliëntversie te maken van het kwaliteitsrapport 2017. Dat is ons nog niet
goed gelukt. We hebben er veel over gesproken en nagedacht. Een vereenvoudigde versie voor
cliënten met een lichtere verstandelijke beperking is niet zo moeilijk te maken. Een groot aantal van
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onze cliënten heeft daar niets of weinig aan. We hebben besloten dit jaar toch een versie te maken
voor cliënten in de vorm van een presentatie die we gebruiken om met hen in gesprek te gaan over
onze bevindingen en vooral de gekozen speerpunten. Deze is beschikbaar en ook opgenomen als
bijlage bij deze kwaliteitsrapportage.
Dank jullie wel en laten we voor samen zo doorgaan. Bescheiden met enige trots!
Pieter Hermsen
Directeur/Bestuurder
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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 geeft een beknopt overzicht van de
totstandkoming van het Kwaliteitsrapport en de wijze waarop Severinus werkt aan kwaliteit.
Na een korte uiteenzetting van de organisatievisie en onze kernwaarden, beschrijven we het
zorgproces rond de individuele cliënt.
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.
Cijfers met betrekking tot de ervaren kwaliteit van de geboden zorg en ondersteuning zijn in
het hoofdstuk ‘Clientervaringen’ beschreven.
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 2019 verder gaat vormgeven.
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, Raad van Toezicht en de externe visitatie ronden het rapport af.

Figuur 1| Bron: Kunstwerk Atelier Severinus
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Inleiding
Severinus brengt in 2018 voor de tweede keer haar kwaliteitsrapport uit, gebaseerd op de richtlijnen
van het vernieuwde 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:
1. Bouwsteen 1: het zorgproces rond de individuele cliënt;
2. Bouwsteen 2: het onderzoek naar cliëntervaringen;
3. 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 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
Net als in onze vorige kwaliteitsrapportage (2017) hanteren we ‘kwaliteit van leven’ als belangrijkste
maatstaf. En ‘kwaliteit van leven’ kunnen we ook geluk noemen, welbevinden of welzijn. We meten
het o.a. door het cliënttevredenheidonderzoek, maar niet uitsluitend. Het nadrukkelijk meten van
tevredenheid is belangrijk maar net zo belangrijk, misschien wel belangrijker, is het voortdurend
openstaan voor signalen, bedoelde en onbedoelde feedback van cliënten/ouders/wettelijk
vertegenwoordigers, maar zeker ook van de begeleider en de behandelaar.
De kwaliteit van leven (en geluk) wordt in onze opvatting bepaald door tenminste drie pijlers:
 de relaties die je hebt en kunt hebben met anderen
 de regie en de zeggenschap die je hebt over je eigen leven (hangt samen met de autonomie
en zelfbepaling)
 niet in de laatste plaats een zinvolle invulling (kunnen) geven aan je dag/leven. Zin ervaren
aan je bestaan, is een hele belangrijke pijler die ook weer wordt bepaald door de
betekenisvolle relaties.
Het nastreven van kwaliteit van leven (voor onze
cliënten) is een taak van degenen die het dichtst bij de
cliënt staan, maar ook van degenen die er voor mogen
zorgen dat zij dit zo goed mogelijk kunnen doen.
Professionals en verwanten, maar ook van de
managers, ondersteunende diensten en de
bestuurder.
Waardering cliënten
Net als vorig jaar scoren we een hoge
Figuur 2| Bron: Uitspraken Loesje-workshop Severinusdagen
cliënttevredenheid. Een 9,2 krijgen we van de
cliënten als een overall gemiddelde en van de
ouders en wettelijk vertegenwoordigers een 8,7. De thuiszorg wordt met een 10 gewaardeerd.
Prachtige scores, maar geen reden om niet te werken aan een nog hogere tevredenheid. De
onderwerpen die (relatief) laag scoorden zijn dezelfde als in 2017. Cliënten (en verwanten) ervaren
dat we te weinig tijd hebben en dat komt overeen met de beleving van de medewerkers. De
beschikbare tijd is schaars. Daar hebben we in afstemming en overeenstemming met medewerkers
en cliënten een speciale ‘kwaliteitsdag’ voor in het leven geroepen. Alle medewerkers hebben een
extra dag waarop ze mogen werken aan kwaliteit en tijd voor cliënten en/of voor zichzelf. Niet dat dit
alles oplost, maar het maakt wel dat we erbij stilstaan en echt tijd creëren voor de ervaren schaarste.
Daarnaast hebben we een bedrag van € 200.000,- in de begroting van 2019 opgenomen welke kan
worden aangewend voor allerlei kwaliteitsverbetertrajecten zoals inzet van extra personeel voor het
ondernemen van activiteiten met cliënten. Hiervoor is een procedure opgesteld waarbij inhoud en
kaders worden geschetst.
Activiteiten in eigen omgeving
Een ander onderwerp dat naar voren komt en nog steeds aandacht vraagt, is de behoefte aan (meer)
activiteiten in de eigen omgeving waaraan kan worden deelgenomen. Ook daar hebben we in 2018
meer werk van gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn het doen van boodschappen voor buurtgenoten
(Akkereind), het ophalen van oud papier (City Centrum en Oerle) en glas, het verhuizen van de eigen
bakkerij, welke wordt gerund door cliënten naar het zorgcluster in Oerle en het versterken van de
samenwerking met de winkeliersvereniging waarbij cliënten meewerken met eenvoudige
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werkzaamheden in de winkels. Tevens is er in 2018 een klusgroep gestart waarbij cliënten kleine
werkzaamheden verrichten voor hulpbehoevende ouderen in Veldhoven. Naast dit alles is er is nog
veel meer in voorbereiding wat name vanuit werken en leren wordt opgepakt.
Desalniettemin is het een aandachtspunt gebleven in de onderzoeken van 2018. Iets meer dan de
helft van de cliënten en wettelijk vertegenwoordigers heeft meegedaan aan het
tevredenheidonderzoek, afgenomen voorafgaand aan het jaarlijks MDO. En in die gevallen is en
wordt steeds vaker in het MDO aandacht besteed aan de individueel gemeten tevredenheid. Inzet is
dan om vanuit de opmerkingen en kritiekpunten te proberen deze in het ondersteuningsplan zoveel
mogelijk weg te nemen/op te lossen en te komen tot afspraken.
Tevredenheid
Severinus heeft veel cliënten met een ernstig verstandelijke en ook meervoudige beperking. Om hun
tevredenheid nog beter te meten, zijn we in 2017 begonnen met een netwerkanalyse. Het netwerk
van de cliënt (verwanten, medewerkers, vrijwilligers, vrienden, behandelaren en andere
betrokkenen) wordt dan bevraagd met een korte vragenlijst omtrent de beleving van het geluk van
de cliënt. De uitkomsten van deze vragenlijsten en daarmee vanuit alle mogelijke perspectieven zijn
dan onderwerp van gesprek in het MDO (multidisciplinair overleg) en vormen de basis voor
aanpassingen in het ondersteuningsplan, waardoor het aanbod van o.a. activiteiten en ook de
begeleidingsstijl nog dichterbij de wens en behoefte van de cliënt komen.
Het ondersteuningsproces
ECD
In 2017 hebben we het ECD (ONS) al ingevoerd en het daaraan gekoppelde cliëntenportaal
(CarenZorgt) beschikbaar gesteld. Meer dan 70% van de cliënten en verwanten maakt hiervan al
gebruik en de praktijk leert ons dat het de afstemming en communicatie tussen verwanten en
begeleiders ondersteunt en helpt verbeteren. Het samenwerken met alle betrokkenen in een dossier
maakt dat de zorg en ondersteuning meer afgestemd is, maar maakt het ook mogelijk om elkaar in
de uitvoering van het ondersteuningsplan kritisch te volgen en te bevragen. In 2019 voeren we een
audit uit met als doel te onderzoeken hoe dit bevalt en of en hoe we de rapportagevaardigheid
verder kunnen verbeteren. Het geschreven woord is immers geduldiger en vaak gevoeliger, dan het
gesproken woord.
Van zorgplan naar ondersteuningsplan
In 2018 hebben we het zorgplan omgezet naar een ondersteuningsplan. Het format is gereed en
wordt nu geleidelijk ingevoerd. Het ondersteuningsplan is beknopter dan het voormalig zorgplan en
zo ontworpen dat we vanuit een interdisciplinair gemaakt beeld van de cliënt, zijn of haar
ondersteuningsvraag scherper krijgen en daar de begeleiding en het aanbod beter op kunnen
afstemmen. De gedragskundige heeft in het ondersteuningsplan een belangrijke rol gekregen: het
integratief beeld beschrijven en een eerste verantwoordelijkheid in het bepalen van de
begeleidingsstijl en het ondersteuningsaanbod.
In gesprek
Als derde element van het ondersteuningsproces (naast ECD als omgeving en ondersteuningsplan als
middel) geldt het overleg. Naast een jaarlijks MDO gaan we nu ook werken met tussentijdse korte
cliëntoverleggen (KCO) waarin de persoonlijk begeleider, regiebegeleider, activiteitenbegeleider en
gedragskundige (soms aangevuld met anderen) de gang en stand van zaken van het plan evalueren
en tussentijds bijstellen. Hierbij is de relatie tussen cliënt en begeleider ook nadrukkelijk een
onderwerp van evaluatie en bespreking.
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Zorgdriehoek
Het vierde onderdeel van het ondersteuningsproces is de zorgdriehoek. Meer dan 500 medewerkers
zijn ondertussen opgeleid in Driehoekskunde (Drienamiek) waarin professional (begeleider), wettelijk
vertegenwoordiger en cliënt samenwerken aan het welbevinden van de cliënt vanuit hun eigen
positie, de daarbij behorende verbinding en in een bepaalde volgorde met gebruikmaking van
‘bonussen’ (BVP).

Figuur 3| Bron: Kunstwerk Atelier Severinus

‘Net zo vrij als jij en meer met minder’
De voorbereidingen op de veranderingen die de nieuwe wet Zorg en Dwang (en in het kielzog hiervan
de nieuwe wet verplichte GGZ die in enkele gevallen ook voor ons van toepassing kan zijn) zijn in
volle gang. De kern van de wet ‘nee, tenzij’ past helemaal bij onze visie waarbij we het inzetten van
onvrijwillige zorg tot een uiterst minimum willen beperken. De trajecten ‘Net zo vrij als jij’ gericht op
het afbouwen van middelen en maatregelen en ‘Meer met minder’ gericht op terugdringen gebruik
antipsychotica, zijn ook in 2018 voortgezet. “Net zo vrij als jij’ heeft haar aandacht uitgebreid naar de
middelen en maatregelen die wat minder in het oog springen. Veel aandacht is uitgegaan naar het
afbouwen en terugdringen van fixatiematerialen, rust en afzonderingsruimtes, maar nu wordt er ook
gelet op beperkingen van verbale aard (zoals gevraagd worden niet te spreken of even naar buiten te
gaan). Ook al staan deze niet expliciet vermeld in de wet, ook dit soort maatregelen of interventies
beperken de cliënt in zijn of haar vrijheid. De ambitie die er in maat en getal lag om antipsychotica af
te bouwen, is in 2018 geheel gehaald. Dit ondanks het ontbreken van een belangrijke voorwaarde die
wordt gesteld om een traject succesvol te laten verlopen, namelijk de stabiliteit in de personele
bezetting in de woningen (en werklocaties) waar meerdere cliënten verblijven met moeilijk
verstaanbaar en vaak onvoorspelbaar en agressief gedrag. Hier wordt hard aan gewerkt om te
komen tot verbetering en we gaan er vanuit dat we dit in 2019 verder uitbreiden. Voorbeelden
hiervan zijn het inzetten van carrièreswitchers gezien levenservaring en competenties o.b.v.
arbeidsverleden, actieve benadering van leerlingen voor deze cliëntenpopulatie en gerichte
campagne voor medewerkers met specifieke (persoons)kenmerken. Het doel in 2018 was om bij 75
cliënten een afbouwtraject te starten en het starten is zelfs gelukt bij 101 cliënten per 31-12-2018.
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Veiligheid
In 2018 hebben we veel aandacht besteed aan het voldoen aan de eisen van de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming) ingegaan op 25 mei. We hebben een Privacy Informatie Team
opgericht en een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (inmiddels gecertificeerd). En
natuurlijk vooral onze reglementen aangepast aan de nieuwe regelgeving en ervoor gezorgd dat we
eventuele datalekken melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en daar waar nodig
verwerkersovereenkomsten hebben afgesloten of in de toekomst afsluiten.
In 2019 zorgen we ervoor dat er een integraal brandveiligheidsplan komt (onderdelen zijn er alle
maar nog niet samengevoegd in één plan of document) en ook de BHV krijgt wederom en
voortdurend de aandacht die het verdient.
In 2018 hebben we een nieuwe agressiebeleid opgesteld en de implementatie is voorbereid en wordt
uitgevoerd in 2019. Om de medicatieveiligheid verder te vergroten hebben we ook een EVS
ingevoerd (Medimo) en wordt op alle plekken gewerkt met een device (iPad) waardoor het meest
voorkomende probleem of oorzaak van fouten, namelijk het vergeten of te laat geven, verder wordt
teruggedrongen.
Teamreflectie
Teamreflectie is wat ons betreft de
belangrijkste meerwaarde van het nieuwe
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.
Vernieuwend en de basis om lerend te
verbeteren en de cyclus waarin we al langer
werken rond te maken. We hebben gekozen
voor zelforganisatie en zelforganiserende
teams (en niet voor strikte zelfsturing) en
daarmee is het reflecteren met en in een
team een heel belangrijke competentie voor
alle medewerkers.
Dit jaar heeft tweederde van alle teams een
teamreflectie-bijeenkomst gehouden. Vanaf
2019 is het tenminste één keer per jaar een
sessie organiseren noodzakelijk en verplicht
voor alle teams.

Figuur 4| Bron: Kunstwerk Atelier Severinus

De thema’s waarop in 2018 is gereflecteerd zijn:
de relatie tussen de cliënt en de professional
veilige zorg
een zorgvuldig zorgproces rond de cliënt
de toerusting van het team
De uitkomsten van deze sessies hebben we verzameld (zie conclusies) en zullen we overwegen in de
speerpunten die we gaan vaststellen voor 2019 en het jaarplan. Alle teams maken gebruik van de
ondersteuning van teamcoaches, bedoeld om het zelforganiserend werken te ontwikkelen en te
versterken en ook de reflectie op jezelf en de teamreflectie op een goed niveau te brengen.
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Het kwaliteitsrapport
Het concept Kwaliteitsrapport bespraken we met de leden van het Managementteam, Cliëntenraad,
Bewonersraad, een afvaardiging van de Ondernemingsraad en de commissie ‘Kwaliteit & Veiligheid’
van de Raad van Toezicht. De opmerkingen en suggesties van de managers verwerkten we in het
rapport en in de speerpunten en prioriteiten 2019. De reflecties van de BR, OR, CR en RvT hebben we
afzonderlijk opgenomen in het verslag. Van de aanbevelingen die we ontvingen, nemen we in elk
geval onderstaande punten over in het plan van aanpak dat integraal onderdeel gaat uitmaken van
het bestaande jaarplan. In juni 2019 evalueren we het jaarplan zoals het is ingezet eind vorig jaar.
Nadien nemen we alle onderwerpen die in hoofdstuk 5 van deze kwaliteitsrapportage staan vermeld
op in het plan:
 Aandacht voor een regulier bewonersoverleg op locatie waarin behoeftes, wensen en
aandachtspunten besproken kunnen worden (BR).
 Het systematisch bespreken van de aangegeven ervaringen in het
cliënttevredenheidsonderzoek en deze ervaringen gebruiken in het vernieuwde
ondersteuningsplan (BR).
 Tijd en aandacht voor de cliënten verruimen door de werklast/werkdruk bij medewerkers te
verminderen (BR).
 De te realiseren doelen concreter (SMART) weergeven zodat resultaten en de effecten van
het handelen beter gemeten kunnen worden (CR).
 Ondanks het voornemen voor 2018 een compacter rapport op te stellen om de leesbaarheid
te vergroten, zijn we daarin niet geslaagd. We gaan ons beraden op andere rapportagevorm
die gebruikersvriendelijker en toegankelijker is waarbij de essentie van ons verhaal wordt
geduid en de verdieping hiervan in bijlagen wordt toegevoegd. De suggesties om daar waar
mogelijk de rapportage grafisch te ondersteunen, nemen we mee. Een nadrukkelijke optie is
ook het verslag digitaliseren in hoofdstukken en naar onderwerp via een link op onze website
(CR).
 Om de toegankelijkheid van de rapportage te vergroten, zal volgend jaar conform het
jaarverslag de headlines van de kwaliteitsrapportage op A2-formaat in beeld worden
gebracht (OR/RvT).
 Om een goed beeld te creëren hoeveel vrijetijdsactiviteiten in de buurt voor onze cliënten
worden georganiseerd en aan welke activiteiten, individueel of in groepsverband, door
vrijwilligers inhoud worden gegeven nemen we in de rapportage over 2019 een overzicht op
waarmee dit beter kan worden geduid (OR/RvT).
 De openstaande verbeteractiviteiten voor 2018 worden verder uitgewerkt zodat duidelijk
wordt wat wanneer is gerealiseerd (OR/RvT).
 Tijdens de presentatie van het kwaliteitsrapport wordt aandacht besteed aan de toegekende
kwaliteitsdag aan medewerkers voor 2019. We gaan medewerkers een duidelijk kader geven
waarbinnen aan deze dag invulling gegeven kan worden (OR/RvT).
Visitatie
Een delegatie van zorgorganisatie SWZ samen met Prof. Dr. Manon Ruijters, hoogleraar leren,
ontwikkelen en gedragsverandering aan de VU, heeft Severinus gevisiteerd. Een verslag van deze
visitatie is toegevoegd aan deze rapportage. Belangrijkste aandachtspunten die zijn geventileerd:
 Ben trots op jullie medewerkers welke blijkt uit de hoge mate van cliënttevredenheid (9.2)
die cliënten geven voor de geboden zorg en ondersteuning. Geniet hiervan en doe jezelf niet
tekort in jullie rapportage door dit hierin wat breder uit te meten.
 Het kwaliteitsrapport is volledig uitgewerkt conform de eisen die vanuit het kwaliteitskader
hieraan worden gesteld maar mist de ‘ziel en passie’ die in de praktijk bij medewerkers en
management wordt gevoeld. Het is een vrij technische weergave van bevindingen waarbij
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het systemische de overhand heeft gekregen. Met name de interne gerichtheid op
verantwoording aan externe stakeholders (IGJ, Zorgkantoor e.a.) heeft dit bewerkstelligd
waardoor de gerichtheid van ‘mens naar mens’ veel minder de verdiende aandacht heeft
gekregen in het rapport. Geadviseerd werd om komend jaar de rapportage aan te passen op
een dusdanige wijze dat vorm en inhoud beter aansluiten bij de geleverde kwaliteit waarbij
de beleving (ziel en passie) en hierbij gevoelde trots tot zijn recht komen.
Als laatste is het noemenswaardig te vermelden dat we van de rapportage over 2018 ook een
cliëntversie hebben opgesteld. Hiervoor hebben we vorig jaar de Bewonersraad om advies gevraagd.
Ze deden de suggestie om gebruik te maken van plaatjes, korte filmpjes, eenvoudige woorden,
pictogrammen en voor cliënten die slecht zien een eenvoudig en langzaam voorgelezen kort verhaal.
Een groot deel van deze aanbevelingen hebben we in onze cliëntversie kunnen verwerken zodat onze
verbeteractiviteiten ook voor een deel van onze cliëntenpopulatie toegankelijk zijn.
Pieter Hermsen
Directeur/Bestuurder
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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, collegamedewerkers 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.

Figuur 5| Bron: Uitspraken Loesje-workshop Severinusdagen

Neem daarbij het motto van Severinus 'Bijzonder in samenleven' en dan is duidelijk waar we al 60
jaar voor staan en wat we voor elkaar willen krijgen voor onze cliënten.
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Figuur 6| Bron: https://youtu.be/bf3YTnilEFI

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 zoeken naar
mogelijkheden en we proberen het gewoon.
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.
Zorgaanbod
Aansluiten bij de zorgvraag van de cliënt is altijd ons
uitgangspunt. Daarom biedt Severinus passende
Figuur 7| Driehoek/Driehoekskunde
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
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Figuur 8| Bron: Te Berde - september 2018
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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. Bijna 80% van de medewerkers van
cliëntgebonden afdelingen zijn in 2018 opgeleid in
Driehoekskunde. Ook de ouders, wettelijk
vertegenwoordigers van onze cliënten zijn voor
deze scholing uitgenodigd. Hierop is wisselend
gereageerd. Van een aantal locaties hebben bijna
alle ouders/wettelijk vertegenwoordigers
deelgenomen aan deze scholing. Van andere
locaties waren er slechts enkelen gegadigden. Het
streven om alle teams voor medio 2019 te scholen
in Driehoekskunde, leek niet haalbaar. In de
Figuur 9| Bron: Uitspraken Loesje-workshop Severinusdagen
evaluatie van dit scholingstraject welke begin
januari 2019 is opgesteld, is een planning
opgenomen waarin eind 2019 alle teams zijn geschoold. Hierin zijn ook de ondersteunende diensten
meegenomen.
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. We hebben veel aandacht voor deze relaties en
proberen de band te versterken en uit te breiden. Hierin is nog veel te winnen. In een
(promotie)onderzoek dat enkele jaren geleden is uitgevoerd, bleek dat ons omgekeerd geïntegreerd
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wonen in de wijken nog geen garantie is voor ontmoeten en het aangaan van relaties met de buren.
We staan zelf soms in de weg. Dit besef bracht ons ertoe om, in samenwerking met onze buren,
meer kansen te creëren tot ontmoeten en samen dingen te doen in de wijken waar we wonen en
werken. Niet alleen in groepen, maar vooral ook met personen. Bijeenkomsten met onze buren
hebben geleid tot een agenda waaraan we nu samen uitvoering geven.
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
afspraken en afstemmen van de ondersteuning. Om dit zo goed mogelijk te doen is een
ondersteuningsplan nodig en helpt een digitale omgeving ons dit zo goed mogelijk te laten verlopen.
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. Vanuit diverse invalshoeken is het
nieuwe ondersteuningsplan positief ontvangen.

Percentage positieve score van cliënten uit het CTO van Customeyes 2018

Percentage positieve score van ouder/verwanten uit het CTO van Customeyes2018
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In aanvang is de eerste prioriteit gelegd bij cliënten met hoge mate van complexiteit in de
begeleiding/verzorging, waar vaak Meerzorggelden mee gemoeid zijn. Het Centrum voor Consultatie
en Expertise (CCE) heeft positieve feedback gegeven op zowel de vorm als inhoud van het
hernieuwde ondersteuningsplan. Met name het perspectief gericht werken vanuit update
beeldvorming/diagnostiek wordt als positief ervaren. Dit vertaalt zich ook naar positieve
auditresultaten en langere periodetoekenningen. Het starten van het nieuw ondersteuningsplan
heeft vaak plaatsgevonden bij de komst van nieuwe cliënten binnen woonhuizen en daar waar
sprake is van bijna aflopende zorgplannen. Eind 2018 is bij ongeveer 20% van de intramurale cliënten
het nieuwe ondersteuningsplan in werking.
Aandachtspunten
Het ‘uitrollen’ van het nieuwe ondersteuningsplan
vraagt veel tijd van betrokkenen. Eind 2019 is het de
bedoeling dat ongeveer 80-90% van alle intramurale
cliënten een nieuw ondersteuningsplan in werking
heeft. Begin 2019 zal het nieuwe ondersteuningsplan
niet langer een apart document in het ECD zijn, maar
een echt geïntegreerd werkdocument wat voldoet aan
alle gewenste en noodzakelijke (wettelijke) eisen en
richtlijnen met bijhorende documenten. Dit alles zal de
gebruikersvriendelijkheid vergroten. Ook het cyclisch
werken wordt hiermee beter gefaciliteerd.
Vanaf 2020 is er geen mogelijkheid meer om te
werken in een zorgplan in het ECD. Het streven is dat
iedere cliënt halverwege 2020 een ondersteuningsplan
heeft. Voor extramurale cliënten is een ‘light-versie’
beschikbaar, waardoor medewerkers binnen Severinus
ook meer dezelfde taal kunnen gaan spreken.
Figuur 10| Bron: Uitspraken Loesje-workshop Severinusdagen
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2.1.4 ECD
In 2018 voerden we de juiste gegevens in, in het ECD. Hierbij is veel aandacht uitgegaan naar het
beschikbaar maken van gewenste en noodzakelijke managementinformatie op locatie- en
organisatieniveau. De noodzakelijke informatie staat in het ECD, een vervolgstap is om hier passende
werkvelden aan toe te voegen ter voorkoming van het opstapelen van op zichzelf staande
documenten. Dit moet veelal handmatig ‘gebouwd’ worden en op onderdelen wordt gekeken in
hoeverre ONS van Nedap hierin kan faciliteren door breder aanpassingen te verrichten.
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).
Toegankelijkheid
De toegankelijkheid tot het ECD is inmiddels verbeterd, echter het blijft 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.
Het beschikken over een BI-tool om management informatie uit het systeem te genereren bleek niet
haalbaar. In 2018 zijn we daarom zelf aan de slag gegaan om de juiste informatie met behulp van
‘slim zoeken’ naar voren te halen en te exporteren naar Excel. Van hieruit is filteren mogelijk. Ook dit
blijkt maar tot op zekere hoogte realiseerbaar, wat maakt dat we tegelijkertijd ook met NEDAP in
gesprek moeten over programma-aanpassingen. De verwachting is dat er in het kader van de WZD
sowieso aanpassingen verricht moeten worden (m.b.t. VBM’s) vanuit hen, waardoor we mogelijk
twee vliegen in een klap kunnen slaan.
Rapporteren
Het gericht rapporteren op concreet waarneembaar gedrag is in 2018
toegenomen. Dit heeft te maken met het nieuwe ondersteuningsplan van
waaruit we doelgerichter werken. Ook het werken met KCO’s stelt
medewerkers in staat 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. Het actualiseren van reeds ingevoegde bestanden
Figuur 11| Bron: Uitspraken Loesjeheeft aandacht gehad in 2018, maar ook 2019 gebruiken we om dit verder te workshop Severinusdagen
implementeren. Evenals het actualiseren van de individuele dossiers. Veel
documenten zijn nog niet gedigitaliseerd, maar moeten eerst bekeken
worden door de diverse disciplines voordat ze in worden gescand. Dit vergt tijd en kan op
onderdelen niet door slechts extra administratieve ondersteuning georganiseerd worden.
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Aandachtspunten
Het samen digitaal werken in één dossier wordt door alle medewerkers als positief ervaren. Wel
moet er meer aandacht zijn voor doelgerichte rapportage. Dit hangt samen met het nieuwe
ondersteuningsplan en de doelen die daarin worden uitgezet. Ook het faciliteren om op dergelijke
wijze te kunnen rapporteren door het bouwen van ‘werkvelden’ (integratie ondersteuningsplan)
moet in 2019 gerealiseerd zijn. In 2019 moet de mogelijkheid in ECD ingebouwd zijn om te kunnen
filteren op vrijheidsbeperkende maatregelen op instellings-, locatie- en individueel niveau, afgaand
op de criteria die gesteld worden vanuit nieuwe regelgeving (WZD).
2.1.5 Zorgproces
Het introduceren van methodisch werken (KCO) heeft in 2018 tot op zekere hoogte plaatsgevonden.
Het gaat gelijk op met het introduceren van het nieuwe ondersteuningsplan. Het zoeken naar een
juiste frequentie en samenstelling is en blijft een puzzel, maar het geeft een duidelijk positief effect.
Vanuit de projectgroep wordt gekeken hoe we dit in 2019 verder kunnen vormgeven.
Eind 2018 zijn alle behandeldisciplines voorzien van de mogelijkheid om mobiel te kunnen werken
door het aanbieden van Chromebooks en smartphones. De eerste reacties zijn zeer positief. Het
werkt efficiënter en mensen hebben meer regie over hun eigen agenda. Tevens is er binnen de
paramedische afdeling een koppeling gemaakt van een vaste medewerker (fysio) aan ieder woonhuis
waardoor ze ook meer betrokken worden in het primaire proces van de woonhuizen.
Aandachtspunten
Introduceren, organiseren en continueren van de KCO-structuur (Kortdurende Client Overleggen),
afgestemd op mogelijkheden van woonhuis/dagbesteding.
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 2018 hebben ondernomen om de veiligheid van zorg aan onze cliënten te
duiden en waar mogelijk te verbeteren.
2.2.1 Bewust gebruik psychofarmaca
Een belangrijke voorwaarde om het afbouwen van psychofarmaca die worden gegeven bij een
ontbrekende diagnose voor deze geneesmiddelen succesvol te laten verlopen, is een stabiel
begeleidingsteam. Zowel in aantal als in de kwaliteit van het team. Woningen en in mindere mate
werklocaties, waar veel of meerdere cliënten verblijven met moeilijk verstaanbaar gedrag gepaard
gaande met veel voorkomende of heftige agressie, kennen een groot verloop. Bij het bepalen van
een afbouwtraject (bij een zogeheten start MDO) is dat een belangrijke afwegingsfactor. Het
afgelopen jaar werden tenminste 5 locaties voorafgaande of tijdens een lopend afbouwtraject
geconfronteerd met een groot personeelsverloop. Dat heeft er toe geleid dat afbouwtrajecten niet
zijn gestart of stagnatie hebben opgelopen. Dit is natuurlijk spijtig maar we laten ons hier niet door
leiden. Er wordt op veel manieren hard gewerkt aan het stabiliseren van deze teams en daarmee de
belangrijkste succesfactor. Daarnaast zijn er ook een aantal cliënten die wel een stabiel
begeleidingsteam hebben en we dus, als ook aan andere startvoorwaarden is voldaan, een traject
mee kunnen starten. Natuurlijk is het ook belangrijk dat er veel aandacht is voor
begeleidingsalternatieven en gedragskundige begeleiding omdat er bijna altijd een stressvolle
periode is, zeker de eerste maanden. Staan blijft dat we onze artsen (AVG-s), die altijd
verantwoordelijk zijn en blijven voor de medicatie, moeten ondersteunen in hun opvatting dat we in
beginsel geen medicatie moeten geven met zo’n groot effect op het psychische en sociaalemotioneel functioneren, zonder dat er sprake is van een indicatie of een diagnose die het
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voorschrijven rechtvaardigt. Het is een interdisciplinaire opgave omdat dit alleen maar kan als aan de
gestelde voorwaarden kan worden voldaan en er ook een intensieve gedragskundige begeleiding is.
De opgave die wij ons gesteld hebben om eind 2018 bij 75 cliënten een afbouwtraject te starten,
bleek, ondanks de niet altijd aanwezige randvoorwaarden van een stabiel begeleidingsteam,
haalbaar. Het beeld eind 2018 is als volgt:
Start afbouw bij 101 cliënten (75%) van alle 135 cliënten met psychofarmaca;
 12 cliënten volledig afgebouwd
 27 cliënten in afbouw in meer of mindere mate
 20 cliënten hebben passende gericht voorgeschreven ingezette psychofarmaca momenteel
 Bij 20 cliënten is er deels afgebouwd. Door toename van ‘niet hanteerbare problematiek’
stagneert echter het afbouwtraject. In overleg is bij sommige cliënten eerdere medicatie
herstart of andere toegevoegd.
 Bij 22 cliënten is het afbouwtraject in het MDO gestagneerd door o.a. het niet kunnen komen
tot overeenstemming met betrokkenen.
Daarnaast staan bij 10 cliënten het afbouwtraject gepand. Bij 24 cliënten zijn we nog niet gekomen
het afbouwen en de mogelijkheden hierin, multidisciplinair te bespreken.
Aandachtspunten
In 2019 willen we meer aandacht schenken aan factoren die het succesvol afbouwen vergroten. Er
wordt gebruik gemaakt van een speciale E-learning voor begeleiders specifiek gericht op het
afbouwen van psychofarmaca.
2.2.2 Terugdringing vrijheidsbeperking
In 2018 heeft het actief bezig zijn met het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen verder
plaatsgevonden. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in aandachtsgebied meer richting de
gedragsmatige kant (grondattitude) van vrijheidsbeperking omdat de overduidelijk fysiek aanwezige
vrijheidsbeperkende maatregelen reeds afgebouwd of vol onder de aandacht zijn. Ook in de interne
scholing/presentatie hieromtrent is de nadruk meer op het ‘begeleidingsaspect’ komen te liggen. Dit
is een bewustwordingstraject wat tijd vraagt en waarbij diverse disciplines hun aandeel moeten
leveren.
Vanuit de commissie Zorg in Vrijheid (voorheen BOPZ-commissie) is er een start gemaakt door o.a.
dagbestedingslocaties te bezoeken en indrukken rondom aanwezige VBM’s terug te koppelen. In
2017 heeft dit bij alle woonhuizen plaatsgevonden. In de eerste helft van 2019 vindt een
terugkoppeling plaats van de bevindingen door de commissie Zorg in Vrijheid waarbij aanbevelingen
worden gegeven voor verdere afbouw. Daarnaast zijn de opgestelde huisregels in woonhuizen
getoetst aan de VGN-richtlijnen. Bevindingen hierover worden in 2019 teruggekoppeld, waarbij de
aanbevelingen in de lijn liggen met onze kernwaarden en het gedachtegoed van de WZD; “nee,
tenzij”.
Aandachtspunten
2019 zal met name in het teken staan van de voorbereiding op de nieuwe Wet Zorg en Dwang (Wzd).
Hiervoor is een projectgroep ingericht die als doel heeft om eind 2019 implementatie klaar te zijn.
Het inrichten van ECD rondom registratie en beschrijving van aanwezige VBM’s wordt mogelijk
gemaakt en afgestemd op de nieuwe normen. Vooruitlopend op de nieuwe wet heeft Severinus alle
drie de AVG-artsen de status tot BOPZ-arts (functionaris WZD) verleend met een primus kandidaat
onder hen. Ook de gedragskundige (gz-psycholoog of orthopedagoog generalist) mag de rol in de
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nieuwe wet van WZD-functionaris vervullen. Dit geeft Severinus de mogelijkheid om ook een
verdiepingsslag te maken op het gebied van het ‘gedragsmatige aspect’, wat meer aandacht moet
krijgen in de nabije toekomst. Severinus biedt alle artsen en één gz-psycholoog gefaseerd een korte
opleiding aan die hen voorbereid op de nieuwe wetgeving. Eind 2019 zal iedereen geschoold zijn.
Ook het scholingsaanbod van ‘Net zo vrij als jij’ wordt hierop afgestemd in 2019.
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Figuur 12| Bron: Te Berde - maart 2018
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2.2.3 Wet Zorg en Dwang
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 zo veel mogelijk
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. Dit
beleid hebben we de afgelopen jaren ingezet met de trajecten ‘Net
zo vrij als jij’ en ‘Afbouw van antipsychotica’. Door middel van deze
trajecten zijn de afgelopen jaren de vrijheidsbeperkende
maatregelen en gedragsbeïnvloedende medicatie die is
voorgeschreven aan cliënten zonder psychische diagnose, in kaart
gebracht en zijn deze afgebouwd, zo veel als mogelijk/wenselijk is.
Beide trajecten zijn in samenwerking met Vilans doorlopen. Het
traject ‘Afbouw van antipsychotica’ is in 2018 goed beoordeeld
door de inspectie.

Figuur 13| Bron: Uitspraken Loesjeworkshop Severinusdagen

Om op 1 januari 2020 conform de Wzd te gaan handelen, is
Severinus in 2018 gestart met de voorbereidingen van de implementatie van deze wet. In Q4 van
2018 hebben we in kaart gebracht wat de invoering van de wet betekent voor Severinus.
2.2.4 Klachten
Severinus ontving in 2018 geen formele klachten van cliënten of hun wettelijk vertegenwoordigers.
Begin 2018 is met MEE Zuidoost Brabant een overeenkomst aangegaan voor het verzorgen van
diensten als externe klachtenfunctionaris. Tot de voorgenomen instelling van een regionale
klachtencommissie cliënten is het niet gekomen. Momenteel wordt bekeken of en zo ja, in welke
vorm een klachtencommissie gewenst is. Sinds 1 januari 2017 is Severinus aangesloten bij de
Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.
2.2.5 Vertrouwenspersonen
In 2018 hebben de twee interne vertrouwenspersonen voor cliënten van Severinus in totaal drie
casus behandeld. Tweemaal ging het contact over de onvrede over het vertrek van een groot aantal
medewerkers op het woonhuis en de derde casus had betrekking op de onvrede van een wettelijk
vertegenwoordiger over de begeleiding van haar verwant. Alle drie de casussen zijn afgerond in
2018. Het is echter in 2018 niet gelukt om voor de externe vertrouwenspersoon die eind 2017
afscheid nam, een nieuwe kandidaat aan te trekken.
Afgelopen jaar zijn maar weinig vragen gesteld aan de vertrouwenspersonen. Vanaf 1 januari 2017
heeft Severinus twee familieondersteuners aangesteld. Zij ondersteunen, op vraag, familie bij
moeilijk of vastgelopen situaties. Wellicht hebben de vertrouwenspersonen daarom afgelopen jaar
minder vragen gekregen. Het feit dat de interne vertrouwenspersonen inmiddels redelijk bekend zijn
binnen Severinus en daadwerkelijk worden ingezet, 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. Voor de 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
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vertrouwenspersoon niet kan geven. Zij hebben de plicht om al wat hen wordt verteld, vertrouwelijk
te behandelen en ondersteunen degene die hen consulteert.
Aandachtspunten
Van belang is om ook in 2019 de nodige acties te ondernemen om een externe vertrouwenspersoon
aan te trekken en bekend te maken in de organisatie. Daarnaast is gebleken dat de aanwezigheid van
de vertrouwenspersonen bij Cliëntenraadsbijeenkomsten en het verzorgen van gastlessen voor onze
studenten als zeer zinvol is gebleken. De vertrouwenspersonen willen dit in 2019 continueren.
Hierop aansluitend gaan we de bekendheid met hun werkzaamheden en de rol die zij vervullen
vergroten bij cliënten en diens persoonlijk begeleider.
2.2.6 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 2018 hebben 50 families familieondersteuning ontvangen, waarbij de intensiteit van de
ondersteuning varieerde van halfjaarlijks tot wekelijks contact. De ondersteuning richtte zich met
name op: samenwerking of knelpunten hierin, sociaal emotionele problematiek, ondersteuning
rondom aanvang wonen, maar er waren ook ondersteuningsvragen omtrent wettelijke
vertegenwoordiging.
In 2018 is er naast een toename van primaire ondersteuningsvragen van familie, ook sprake van een
toename van het aantal ondersteuningsvragen vanuit de organisatie geweest. Dit resulteert in het
delen van hun kennis/deskundigheid in diverse werkgroepen en samenwerking met disciplines, zoals:
 Cliëntenraad
 Werkgroep Brussen
 Werkgroep Zingeving
 Werkgroep Wettelijke vertegenwoordiging
 Werkgroep Jonge mantelzorgers (met netwerkpartners)
 Tafelbegeleider Severinusdagen
 Afstemming academie en gedragskunde
Op diverse manieren heeft dit jaar de focus gelegen op het
onder de aandacht brengen van de afdeling
familieondersteuning. Dit onder meer door een artikel in het
Figuur 14| Bron: Uitspraken Loesje-workshop
relatiemagazine Te Berde (zie volgende pagina), het toesturen
Severinusdagen
van een informatieve brochure naar woonlocaties en familie,
een inventarisatie van behoefte voor een presentatie van de
afdeling tijdens een ouderavond en het organiseren en inhoud geven aan een thema-avond Brussen
voor de Cliëntenraad. Dit alles heeft geleid tot een hogere mate van naamsbekendheid en
bereikbaarheid.
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Aandachtspunten
Er is veel aandacht geweest voor het weergeven van de rol en positie van de afdeling binnen de
organisatie en naar familie. In praktijk zien we dat met name medewerkers nog wel zoekende zijn
wanneer ze families kunnen attenderen op familieondersteuning en waar wij voor ingezet kunnen
worden. Belangrijk is om hierover, zeker met regiebegeleiders, managers en gedragskundigen, over
in gesprek te blijven.
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Figuur 15| Bron: Te Berde - september 2018

2.2.7 Meldingen IGJ
In 2018 is een calamiteit naar aanleiding van een valincident (melding februari 2018) beoordeeld
door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De onderzoekrapportage werd opgesteld door
een commissie welke werd voorgezeten, na overleg met de Inspectie, door een onafhankelijke
interne voorzitter. De Inspectie concludeerde op grond van de ingediende rapportage dat de situatie
waarop de melding betrekking had, voldoende zorgvuldig is onderzocht en dat er voldoende
verbetermaatregelen zijn genomen. Tijdens het onderzoek zijn familie/verwanten en betreffende
medewerkers uitvoerig betrokken geweest. Het plan van aanpak wat aan de hand van de
bevindingen is opgesteld, is met allen gecommuniceerd. De aandachtspunten uit de rapportage zijn
ter hand genomen, verbeteracties zijn uitgezet en werkwijzen zijn aangepast en geborgd.
2.2.8 Incidenten
Voor het melden van incidenten heeft Severinus de incidentmeldingsmodule, iTask, van Infoland
ingericht. Alle medewerkers hebben
toegang tot deze module en kunnen op
elke plek binnen de organisatie vanuit hun
eigen account een melding maken. De
meldingen worden in iTask geregistreerd
van waaruit een vermelding in het ECD van
de betreffende cliënt wordt gemaakt.
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
Figuur 16| aantal gemelde incidenten cliënten 2018
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 2018.
In 2018 zijn in een vijftal bijeenkomsten alle regiebegeleiders die verantwoordelijk zijn voor de
kwaliteit en veiligheid binnen hun locatie, getraind in het cyclisch werken aan kwaliteit. Tijdens deze
training is het belang van melden en met name de opvolging hiervan, onder de aandacht gebracht en
is er 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. Daarnaast heeft maandelijks overleg met
managers plaatsgevonden om het gebruik en werkbaarheid van het incidentendashboard onder de
aandacht te brengen en de trends te bespreken. Incidenten hebben hierdoor meer aandacht
gekregen binnen de locaties.
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Aandachtspunten
Een start die in 2018 is gemaakt om de meldmodule te vereenvoudigen, dient in 2019 afgerond te
worden. De nieuwe module vergt minder tijd van de medewerker om een melding te maken.
Daarnaast kunnen meer incidentsoorten door middel van deze module gemeld worden. Om het
belang van een goede analyse meer onder de aandacht te brengen, worden in 2019 een zestal duo’s
(medewerkers uit het primaire proces) geschoold in de Prisma Light-analysemethodiek. Zij zullen de
MIC-commissie gaan ondersteunen door, vanuit gesignaleerde trends, samen met locaties analyses
te verrichten om het lerend verbeteren te stimuleren.
2.2.9 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, hebben we in Q4 van 2018 een
Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS) met
elektronische toedienregistratie geïmplementeerd.
Het doel is om de medicatieverstrekking voor de
zorgmedewerkers praktischer uitvoerbaar te maken
en de communicatielijnen tussen arts, apotheek en
verpleegkundige te verkorten.

Figuur 17 | Bron: Kunstwerk Atelier Severinus

Met de komst van het EVS is iedere locatie nu voorzien van een tablet. Met deze tablet is het
gebruiksgemak rondom uitgeven en registratie van giften niet alleen verbeterd. Medewerkers
worden door middel van signalering ook ondersteund in het uitgifteproces. Het levert op meerdere
fronten grote voordelen.
De arts evalueert jaarlijks met de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger en de persoonlijk begeleider de
voorgeschreven
medicatie. Ook wordt het medicatiegebruik van een cliënt ieder jaar tussen arts en apotheker
besproken. Om de eigen regie van de cliënt met betrekking tot het medicatieproces te stimuleren,
wordt de mate van eigen beheer van het medicatieproces (BEM codering) vastgesteld. Aflopend van
volledig in eigen beheer tot geheel niet in eigen beheer. Tijdens de jaarlijkse evaluatie van het zorg/ondersteuningsplan wordt beoordeeld welke code van toepassing is en we leggen deze code vast in
het zorg-/ondersteuningsplan. Om de samenwerking tussen artsen en apotheker continu te
verbeteren, vindt er elk kwartaal een Farmacotherapeutisch Overleg (FTO) plaats. Dit overleg richt
zich op nieuwe farmaceutische ontwikkelingen, voorschrijfgedrag, kosten en verschillen hierin per
woonhuis. Het in dit overleg opgestelde samenvatting van medicamenteuze adviezen richt zich op
een rationeel en kostenbewust geneesmiddelengebruik.
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 642 van de 906 potentiele medewerkers in het primaire
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proces (71%) deze scholing gevolgd en dit met een positief resultaat afgerond. Naast de kennis van
medicatie is er aandacht voor een juiste attitude bij de uitgifte en legt de scholing veel nadruk op het
risicobewust handelen.
De samenwerking met de apotheek en het vastleggen van het medicatieproces in een GDP hebben er
toe geleid dat werkzaamheden en verantwoordelijkheden voor alle partijen duidelijk zijn. Periodieke
afstemmingsmomenten tussen apotheek, artsen en zorgmedewerkers, het afnemen van medicatieaudits en het inrichten van korte lijnen zorgden voor een verfijning van de werkwijze. Ook de
inrichting van een EVS heeft de praktische uitvoerbaarheid vergroot. Het periodiek scholen van
medewerkers in een bewuste omgang met en een juiste uitgifte van medicatie, onderstreept het
belang wat we hechten aan een veilig gebruik van medicatie.
Aandachtspunten
Uit de medicatie-audits blijkt dat er met betrekking tot het proces van uitgifte en registratie, maar
met name in het risicobewust handelen nog ruimte voor verbetering aanwezig is. Omdat de
foutoorzaken ‘vergeten/niet tijdige giften’ het meest worden gemeld (62%), is het borgen van de
uitvoer van het uitgifteproces een belangrijk aandachtspunt. Een tijdige signalering vanuit het EVS
kan hierin een positieve bijdrage leveren.
2.2.10 Meldcode huiselijk geweld
Severinus werkt sinds 2013 met de Meldcode huiselijk geweld. Dit betekent dat medewerkers hun
zorgen met betrekking tot de thuissituatie van cliënten kunnen 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 uiteindelijk doel om zorg uit te zetten en/of te melden bij Veilig Thuis. In
2018 zijn er 12 zorgmeldingen gedaan bij het meldteam, waarbij de Meldcode is ingezet. Het gaat
hierbij zowel om intramurale- (41,6%) als extramurale cliënten (58,3%). 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, waardoor het niet noodzakelijk was om
een melding te doen bij Veilig Thuis.

Figuur 18| Bron: Kunstwerk Atelier Severinus
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Met regelmaat wordt een grote groep medewerkers van Severinus geschoold in de Meldcode. De
basisscholing ‘Signaleren en handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld’ is inmiddels
organisatiebreed uitgezet. In 2016 en 2017 volgden alle zorgmedewerkers de vervolgscholing ‘In
gesprek met ouders’. Doel van deze scholing is het delen van zorg met ouders. Deze vervolgscholing
bestaat uit een combinatie van theoretische uitgangspunten met betrekking tot gespreksvoering,
interactieve oefeningen en casuïstiek uit de eigen praktijk. In 2018 vond naast de scholing binnen de
Severinus Academie, geen verdere scholing plaats.
Voor 2019 staat een nieuwe serie scholingen op de rol. Hierbij wordt een tweejaarlijkse cyclus
gevolgd die tot eind 2020 loopt. Alle zorgmedewerkers van Severinus, zowel werkzaam met intra- als
extramurale cliënten, nemen we hierin mee.
Severinus voldoet aan de landelijke kwaliteitskenmerken waaraan de Meldcode moet voldoen. De
Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) kende daarom het
‘Keurmerk Meldcode’ aan Severinus toe. Het protocol is eind 2018 aangepast aan de aangescherpte
eisen met het afwegingskader. De aandachtsfunctionarissen zijn ook in 2018 weer geschoold om hun
registratie te behouden.
In de praktijk blijkt dat het opgestelde protocol goed functioneert. Het duidelijke stappenplan, de
korte lijnen met het meldteam en het kunnen terugvallen op de landelijke richtlijnen vanuit het
LVAK, geven sturing aan het handelen bij signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. De
scholingen die in een nauwe samenwerking tussen de afdeling Gedragskunde en de Severinus
Academie zijn uitgezet, leiden tot een grote mate van bekendheid met de Meldcode. Ook is de
Meldcode 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.
Daarnaast is Severinus een samenwerkingsverband aangegaan 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.
2.2.11 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Het Severinus privacy beleid en privacyreglement is in 2018 beoordeeld en aan de AVG aangepast.
Het beleid zet in op de onderwerpen informatiebeveiliging, verwerkersovereenkomsten en –register
en met name op bewustwording. Daarnaast heeft Severinus een privacy informatie team (PIT)
aangesteld om toe te zien op de uitvoer van het privacy beleid, het beoordelen van
verwerkersovereenkomsten, het beoordelen van verzoeken van betrokkenen en het beoordelen en
melden van datalekken. Aan het privacy informatie team nemen deel: Hoofd ICT, Adviseur HRM,
Secretaris Raad van Bestuur en de Functionaris voor de Gegevensbescherming. In 2018 meldde
Severinus één keer een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
2.2.12 Brandveiligheid
Severinus besteedt veel aandacht aan de brandveiligheid. Hierbij is het voldoen aan wet- en
regelgeving de ondergrens. Al haar gebruiksfuncties zijn vergund en installaties gecertificeerd. Deze
worden onderhouden volgens geldende richtlijnen. Severinus wil proactief en preventief op het
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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:






Severinus heeft een convenant met de gemeente
Veldhoven en de brandweer waarin we gezamenlijk
afspraken, controles en acties hanteren op het gebied
van brandveiligheid.
Ook nemen we deel aan het GHOR-overleg
(Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)
en hun module GHOR4ALL, waarbij het onderwerp
zorgcontinuïteit centraal staat.
Tot slot hebben we afspraken en regelingen voor extra
personele ondersteuning bij het afgaan van een
brandalarm met het Rode Kruis Nederland,
Buurtbewoners en SMC-alarmcentrale.
Figuur 189| Bron: Kunstwerk Atelier

Ondanks alle maatregelen en voorzieningen genereert Severinus Severinus
op jaarbasis (loze en soms echte) brandalarmen. In het jaar
2018 genereerde Severinus:



2 echte brandalarmen:
Oorzaken: 1 x storing kookketel (algemene keuken), 1 x storing in magnetron
25 loze brandalarmen
Oorzaken: zie onderstaand schema

In 2017 kende Severinus één echt brandalarm en 33 loze. De daling
van het aantal loze brandalarmen heeft als oorzaak dat bij
onderhoudswerkzaamheden minder loze brandalarmen worden
gegenereerd. De reden hiervoor is onduidelijk. De overige oorzaken
voor loze brandmeldingen is ten opzichte van 2017 nagenoeg
onveranderd gebleven.
In het convenant ‘Veilige zorg’ is afgesproken om alle locaties
(minimaal) 1 x per 4 jaar te controleren op brandveilig gebruik door
de Veiligheidsregio. De inventarisatie hiervan heeft in 2018
plaatsgevonden en rollen we uit in de komende jaren. Daarnaast is
door Severinus met de brandweer een cursusprogramma opgesteld
om zorgmedewerkers in de ambulante zorgverlening bewust te
maken met de brandrisico’s bij aan huis bezoeken voor de te
begeleiden cliënten. De cursus zal in 2019 worden verzorgd.

Loos brandalarm
2018
5

6

2

13

Storingen
Voedselbereiding
Onderhoudswerkzaamheden
Manipulatie

De inhoud van de BHV-instructies (voor alle Severinusmedewerkers en diverse vrijwilligers) in 2018, bestond uit een BHV-domino spel, een
ontruimingsoefening (table top) en het blussen van een brand met een handbrandblusser.
Deelnemers waren te spreken over de inhoud en aanbod van het programma.
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Samen met de coördinator Vrijwilligers zijn de algemene veiligheidsinstructies van Severinus
geüpdatet in het nieuwe informatie document voor vrijwilligers.
Aandachtspunten
Het beoogde brandveiligheidsplan, een document waarin alle inrichtingen en activiteiten die
Severinus op gebied van brandveiligheid onderneemt zijn weergegeven, is in 2018 nog niet
gerealiseerd. Reden hiervoor is dat de implementatie van de richtlijnen uit de campagne brandveilige
zorg en het beoordelen van het aanbod van de veiligheidsregio ‘geen nood bij brand’ nog moeten
worden beoordeeld. Een en ander krijgt zijn vervolg in 2019.
Daarnaast heeft Severinus in 2018 niet de verplichte
inspectie certificaten van brandmeld- en
ontruimingsalarminstallaties verkregen. De inspecterende
organen kenden in 2018 een aanvulling op hun
controlepunten wat betreft schriftelijke documentatie
waaraan Severinus niet voldeed. Bij veel organisaties in de
gehandicaptenzorg (waaronder Severinus) blijkt dat voordat
het certificaat kan worden uitgereikt, een aantal schriftelijke
actiepunten opgelost moeten worden. Severinus heeft dit
kortgesloten met de Veiligheidsregio en de Gemeente
Veldhoven. Overeengekomen is dat de tekortkomingen
medio 2019 zijn verholpen.
Figuur 20| Bron: Kunstwerk Atelier Severinus

2.2.13 Agressiebeleid
In 2018 heeft Severinus 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 een ieder 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 volgt de implementatie van het beleid.
Aandachtspunten
Het implementatieplan vraagt met name een specifiekere uitwerking van:
- de wijze waarop scholing (inhoudelijk en frequentie) wordt vormgegeven
- de wijze (instrumenten waarmee) waarop het onderwerp agressie periodiek bespreekbaar
wordt gemaakt in het teamoverleg
2.2.14 Gevaarlijke stoffen beleid
In 2019 zal Severinus het beleid gevaarlijke stoffen bijstellen. Uit de 2e cyclus risico-inventarisatie en
evaluatie (RI&E) van Severinus blijkt dat er met name behoefte is aan een algemeen beleid met
betrekking tot aanschaf, opslag en omgang met gevaarlijke stoffen binnen Severinus.
Aandachtspunten
Het huidige beleid voorziet summier in informatie over bovengenoemde aspecten. Het mist een
aanschafstrategie ten behoeve van gevaarlijke stoffen waarmee we bewust stilstaan bij het al of niet
aanschaffen van deze stoffen nadat mogelijk minder gevaarlijke alternatieven zijn overwogen. Ook
vindt er geen inventarisatie plaats van grenswaarden aan gevaarlijke stoffen die we op locaties
gebruiken. Met de implementatie van het nieuwe beleid heeft dit de volle aandacht.
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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 kwalitatief bestaan. 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 periodiek 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 bieden. Uit de VGN-waaier van toegelaten meetinstrumenten kozen we de vragenmethodiek
van Customeyes omdat deze het best aansluit bij onze cliëntenpopulatie en wensen.

Figuur 21| Bron: Kunstwerk Atelier Severinus

3.1 Werkwijze afname cliëntervaringen
In januari 2017 gingen we een tweejarig samenwerkingsverband aan met Customeyes om de
cliëntervaringen over 2017 en 2018 in beeld te brengen. Het onderzoek moet bijdragen aan ons
uitgangspunt dat de cliënt altijd centraal staat. Het instrument wat hierbij wordt gebruikt dient
herkenbaar te zijn voor de organisatie en niet te belastend voor de medewerkers. In overleg met de
Cliëntenraad stelden we samen met Customeyes een vragenlijst op die voldeed aan onze wensen.
Thema’s die voor alle partijen relevant zijn en die iets vertellen over de kwaliteit van de
dienstverlening, zijn in de vragenlijst opgenomen. Hierbij is qua inhoud en omvang rekening
gehouden met interne en extern gestelde kaders.
Een groot aantal cliënten bij Severinus is, gelet op hun verstandelijk ontwikkelingsniveau, niet in staat
om zelf deel te nemen aan het onderzoek. Om die reden zijn alle wettelijk vertegenwoordigers en de
cliënten die wel in staat zijn tot deelname, uitgenodigd voor het onderzoek. Severinus heeft ervoor
gekozen om te werken met deelmetingen per vier maanden in plaats van één uitvraagmoment in het
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jaar, zodat er een betere aansluiting is bij de zorg-/ ondersteuningsplancyclus. In april 2018 is het
eerste deel van de cliënten en/of wettelijk vertegenwoordigers bevraagd. Het tweede en derde deel
zijn respectievelijk in augustus en december 2018 uitgezet. De individuele resultaten, in de vorm van
een cliëntblad, kunnen 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 2019 hebben, nadat het gehele onderzoek is uitgezet, respectievelijk 61% van de
aangeschreven cliënten en 50% van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers gereageerd op onze
uitnodiging om deel te nemen aan het cliëntervaringsonderzoek. Zie onderstaande tabel:
Cliënten

Ouders/wettelijk vertegenwoordigers

Bron: cliëntervaringsonderzoek januari 2019

De respons op het uitgezette ervaringsonderzoek in 2018 (meting 2) valt zowel bij cliënten als bij hun
ouders/wettelijk vertegenwoordigers iets lager uit dan het percentage dat in 2017 (meting 1) de
vragenlijst heeft ingevuld. Het percentage in 2018 is acceptabel.
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Algemene tevredenheid
De algemene tevredenheid over de zorg en ondersteuning die geboden wordt is, ondanks dat deze
bij zowel cliënten als bij hun wettelijk vertegenwoordigers iets lager ligt dan tijdens de vorige meting
in 2017, erg hoog.
Cliënten

Ouders/wettelijk vertegenwoordigers

Figuur | Bron: cliëntervaringsonderzoek januari 2019

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

Figuur | Bron: cliëntervaringsonderzoek januari 2019

Aandachtsgebieden hoofdthema’s
Begeleiders



Wisselingen van begeleiders en onervaren krachten
Aandacht voor nabijheid en dagelijkse activiteiten

Wonen



Meedoen aan activiteiten in de buurt
Veiligheid in huis (verschilt per locatie)

Werk/dagactiviteiten

Het leuk hebben met anderen

Het vervoer is iets verbeterd maar blijft een aandachtspunt

Zorgplan/ondersteuningsplan

Begrijpen wat er in het plan staat (is verbeterd)

Meepraten over veranderingen (is verbeterd)

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.
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Scores cliënten




Hoogste





Laagste


% pos
100
Ik ben tevreden over de thuiszorg van Severinus
96,8
Ik ben tevreden over de hulp die ik krijg van anderen
93,8
Ik ben tevreden over mijn zorg/ondersteuningsplan
De begeleiders op het werk/dagactiviteitencentrum ondersteunen mij 91,4
goed
90,9
Ik voel me veilig op mijn werk/in het dagactiviteitencentrum
50,9
Ik doe mee aan activiteiten in de buurt
52,8
Ik begrijp wat er in mijn zorgplan/ondersteuningsplan staat
59,9
Mijn begeleiders hebben genoeg tijd voor mij
68,2
Ik ben tevreden over het vervoer naar mijn werk/
dagactiviteitencentrum
72,2
Ik kan meepraten over veranderingen in mijn
zorgplan/ondersteuningsplan

Scores ouders/wettelijk vertegenwoordigers
% pos
100
 Ik ben tevreden over de thuiszorg van Severinus
95,0
 Ik ben tevreden over de naschoolse opvang van Severinus
94,0
 Mijn kind/verwant ontvangt liefdevolle zorg/ondersteuning
93,5
 Ik ben tevreden over het logeren bij Severinus
93,0
Hoogste
 Ik word betrokken bij de begeleiding die Severinus biedt aan mijn
kind/verwant
 Mijn kind/verwant begrijp wat er in het zorgplan/ ondersteuningsplan 46,2
staat
58,0
 Begeleiders hebben genoeg tijd voor mijn kind/verwant
67,5
 Mijn kind verwant doet mee aan activiteiten in de buurt
68,2
Laagste
 Met de hulp die mijn kind/verwant krijgt, kan hij/zij zelfstandig leven
68,2
 Mijn kind/verwant doet genoeg leuke dingen in zijn/haar vrije tijd
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CZ zorgprijs
Het CZ Fonds reikt jaarlijks de CZ Zorgprijs uit
om vernieuwende projecten rond een
specifiek thema te bevorderen. Met het thema
'Leven met een (verstandelijke) beperking: Zelf
keuzes maken, maar niet alleen' is het CZ
Fonds in 2018 op zoek gegaan naar creatieve
ideeën en oplossingen die bijdragen aan een
beter welbevinden van mensen met een
(verstandelijke) beperking.
Uit de bijna 50 inzendingen is de gezamenlijk
ontwikkelde applicatie ROSA door Severinus,
Mentech Innovation en Fontys Hogeschool op
23 november 2018 verkozen tot de winnaar
van de CZ Zorgprijs 2018.
ROSA is een prototype van een emotiedetector
die door sensormetingen en gedragsmodellen
de spanningsopbouw in een cliënt kan
bepalen. Dankzij deze toepassing wordt het
mogelijk om emoties (beter) te herkennen bij
mensen met een (verstandelijke) beperking
Bron: Jaarbeeld Severinus 2018
en geringe mogelijkheden om verbaal te
communiceren. Daarmee kan beter worden
ingespeeld op de behoefte van deze cliënten. Daarnaast draagt inzicht in het emotionele
welbevinden bij aan het vergroten van het geluk van deze doelgroep. De emotiedetector werd door
de jury vooral gewaardeerd vanwege de onverwachte combinatie van een innovatieve toepassing die
direct impact heeft in de zorgrelatie, en die tevens techniek en verbetering van kwaliteit van leven
met elkaar verbindt.
EMB pilot
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.
Figuur 22| Bron: Kunstwerk Atelier Severinus

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
samen met Customeyes een pilot met een netwerkanalyse gestart. Bij deze pilot is het netwerk van
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de 20 EMB cliënten uitgevraagd door middel van een korte vragenlijst. Deze vragenlijst bevat een 20tal vragen over de geluksbeleving van de cliënt.
Alle netwerkleden hebben hun beoordeling op de verschillende vragen over geluk gegeven. Hiervan
wordt per cliënt een rapportage gemaakt en bevindingen zijn gedeeld met het netwerk. Over de
uiteenlopende beoordelingen vond overleg plaats voor duiding en wederzijds afstemming.
Vervolgens zijn op basis van gedeelde bevindingen waar wenselijk, aanpassingen gemaakt in het
programma en het activiteitenaanbod van de cliënt. Zowel de dagelijkse zorg als het aanbod van
activiteiten richt zich nu in meerdere mate op datgene waar de cliënt gelukkig van wordt.
Ervaren wordt dat het winstpunt van de netwerkanalyse de dialoog is.
In 2019 willen we een vervolg geven aan de netwerkanalyse bij EMB cliënten. Samen met
Customeyes zullen we tijdens de reguliere cliënttevredenheidsmeting ook een groter aantal
netwerken van EMB cliënten benaderen waarmee ook de resultaten van deze analyses gebruikt
kunnen worden als onderlegger van het jaarlijks op te stellen zorg-/ ondersteuningsplan.

Figuur 193| Bron: https://youtu.be/ILkXfkqcegI

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 geven aan dat ze tevreden zijn over de hulp die ze
krijgen van anderen en dat ze zich veilig voelen in huis en op de werklocatie. Ouders/wettelijk
vertegenwoordigers hebben in het onderzoek duidelijk gemaakt dat ze positief gestemd zijn over de
extramurale diensten zoals thuiszorg, logeren en de naschoolse opvang.
Ook een hoge mate van betrokkenheid wordt door hen ervaren bij de begeleiding die Severinus biedt
bij hun kind/verwant.
Op individueel-/ en locatieniveau echter zijn verschillen in de mate van tevredenheid waarneembaar
die om aandacht vragen. Bovenstaand zijn deze aandachtsgebieden op de hoofdthema’s
weergegeven. Opvallend zijn de drie laagste scores. Dit zijn exact dezelfde items die vorig jaar ook de
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meeste aandacht vroegen. Het gaat over; 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.
Uit deze score zou je op kunnen maken dat in 2018 weinig met deze aandachtspunten is gedaan,
maar dat is echter niet het geval. Veel ondernomen activiteiten m.b.t. deze aandachtpunten waren
gelegen in de voorbereiding waardoor de beleving in de dagelijkse praktijk verklaarbaar als
onvoldoende wordt ervaren.
Zo hebben we tijdens de Severinusdagen in september afgesproken dat, n.a.v. de resultaten van het
cliënt-/medewerkerstevredenheidsonderzoek, in 2019 elke medewerker een kwaliteitsdag krijgt die
hij mag besteden aan extra tijd voor cliënten of om te werken aan persoonlijke ontwikkeling.
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Figuur 204| Bron: Te Berde
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Andere activiteiten die zijn ondernomen om meer tijd voor de cliënt te realiseren zijn o.a. de
uitbreiding van de formatie op een aantal locaties vanwege een verruiming van de ZZP’s, het
herinrichten van de ondersteunende processen facilitair, financiën en HR vanuit de gedachte om
voor het primaire proces meer tijd voor cliënten te realiseren en het aanpakken van de
arbeidsmarktproblematiek waardoor we meer continuïteit kunnen realiseren.
Activiteiten in de buurt
Ook m.b.t. het ondernemen van activiteiten in de buurt hebben we niet stil gezeten. Zo worden in de
wijk Akkereind o.a. boodschappen voor buurtgenoten gedaan door onze cliënten. In de wijk Oerle
halen cliënten glas en papier op en brengen ze nieuwsbrieven en het relatiemagazine Te Berde rond.
Daarnaast hebben onze cliënten in 2018 deelgenomen aan de gemeentelijke verkeersactie die we
samen met de buurt en de nabijgelegen basisschool hebben georganiseerd.
Wijkfunctie
High Chaparral in woonwijk Akkereind krijgt komend jaar een wijkfunctie met een eetgelegenheid
waar het ontmoeten centraal staat. Ook de kinderboerderij krijgt een gemeenschappelijke functie.
Voor een beter passende vrijetijdsinvulling op locatie Akkereind, gaan we Ark 9 in 2019 verbouwen.
De plannen die in 2018 zijn gemaakt, laten zien dat hierin allerlei muziek-, beweging-, dans-, maar
ook snoezelactiviteiten zijn opgenomen.
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. Wellicht dat we deze
vraag anders dienen te stellen in het ervaringsonderzoek. 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 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.
De beschreven aandachtspunten worden als verbeterpunten in de agenda voor de komende jaren
opgenomen.
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3.4 Vervolg
Begin 2019 zijn de resultaten over 2018 op
organisatieniveau gepresenteerd. In het online
dashboard dat voor dit
cliëntervaringsonderzoek is ingericht, konden
locaties en management de respons en de
resultaten van de meting permanent volgen.
Het uitvraagmoment was gekoppeld aan de
zorg-/ondersteuningsplancyclus. De
cliëntbladen waarin de ervaringen en
verbeterwensen van de individuele cliënt zijn
aangegeven, dienden bij het nieuw op te
stellen plan als onderlegger te worden
Figuur 215| Bron: Kunstwerk Atelier Severinus
gehanteerd. Zo konden ze de verkregen
inzichten direct gebruiken om de kwaliteit van
leven van cliënten 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 de afname van het onderzoek in periodes van vier maanden plaatsvond. In dit
laatste geval waren de vragenlijsten soms nog niet ingevuld op het moment dat de planbespreking
plaatsvond of zijn de resultaten niet meegenomen tijdens dit overleg. Hierdoor hebben aangegeven
kwaliteitsverbeteringen niet altijd geleid tot gewenste aanpassingen in het zorg-/
ondersteuningsplan.
Een plan van aanpak op organisatieniveau (verbetering en verantwoording), stellen we na de
afronding van het onderzoek in de eerste helft van 2019 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. In de agenda van het
ondersteuningsplangesprek gaan we het bespreken van de cliëntervaringen als vast agendapunt
opnemen. De resultaten gaan we als bijlage bij de agenda opnemen. Ook wanneer de 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.
Uit de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek, maar ook uit de medewerkersraadpleging 2017
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?’.
4.1 Besproken thema’s
In 2018 hield het overgrote deel van de teams een teamreflectie. In totaal hebben 65% van de teams
(41 van de 63) de geleverde kwaliteit van de geboden zorg en ondersteuning gereflecteerd. Er is in
overleg met de andere teams de keuze gemaakt om de teamreflectie in het jaar 2019 te houden. Uit
de teamreflecties die in 2017 plaatsvonden, is een aantal verbeterpunten geformuleerd. Hierop is de
reflectie zelf ook aangepast. Het aantal onderwerpen waarop we reflecteren, is van negen naar vier
teruggebracht.
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
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 veel terug binnen de teams. Deze onderwerpen staan hieronder per thema
weergegeven:
Het zorgvuldig proces rondom de cliënten
Wat gaat goed:
 Het (klein) kijken naar het geluk van de individuele cliënt.
 De scholing Driehoekskunde werd veel benoemd als waardevol of teams hebben zich
voorgenomen deze in 2019 te gaan volgen.
Wat heeft aandacht nodig:
 Het hebben van een daadwerkelijk gedeelde visie en deze uitdragen.
 Het werken en rapporteren vanuit doelen en episodes.
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. Dit is steeds
het uitgangspunt.
 Er is een respectvolle bejegening die uitgaat van de mogelijkheden van de cliënt.
Wat heeft aandacht nodig:
 Finetunen om nog meer regie aan de cliënt te geven en hieraan ondersteuning bieden.
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Veilige zorg
Wat gaat goed:
 De bewustwording van het gebruik en de afbouw van medicatie en vrijheid beperkende
maatregelen.
Wat heeft aandacht nodig:
 Hoe het proces te borgen van verdere afbouw en hierop alert blijven.
 Aandacht voor de informatiebronnen die kunnen helpen bij het verkrijgen van inzicht in
veilige zorg. Vaak worden deze informatiebronnen nog onvoldoende gebruikt om meer
inzicht te krijgen.

Figuur 226| Bron: Kunstwerk Atelier Severinus

De toerusting van het team
Wat gaat goed:
 De inzet van het team met betrekking tot de zorg die cliënten wordt geboden en de
flexibiliteit wat betreft het rooster.
Wat heeft aandacht nodig:
 Het geven van feedback aan elkaar en de effectieve besluitvorming.
 Samenwerking met andere disciplines.
 Het cyclisch werken, evalueren en borgen van processen.
 Het inzetten van een nieuwe rol-/taakverdeling met eigen verantwoordelijkheid binnen het
team om zo tot zelforganisatie te kunnen groeien.
Het jaarlijks reflecteren én bewust stil staan bij hoe het gaat wordt door teams als positief
beoordeeld. De ondersteuning van het proces door de teamcoaches wordt als waardevol ervaren en
terugkijkend op het doorlopen proces geven teams aan het een prettige, helpende werkwijze te
vinden. De teamreflecties geven richting aan het opstellen van concrete verbeteracties. De
ontwikkelpunten uit de teamreflecties worden opgenomen in de jaaragenda van het team.
Teams geven aan dat zij zich tijdens de reflectie realiseren dat ze als team meer op één lijn zitten dan
dat ze op voorhand dachten.

Kwaliteitsrapportage Severinus

47

Aandachtspunten
Uit de teamreflecties van de afdelingen die in 2017 al een teamreflectie hielden, blijkt dat niet alle
teams zijn toegekomen aan de afspraken die zijn gemaakt. Aankomend jaar gaat er meer aandacht
naar de opvolging van de verbeterpunten die de teamreflecties hebben opgeleverd.
In 2018 ging er extra aandacht naar de bedoeling en werkwijze van de spiegelreflectie. Ondanks deze
aandacht is gebleken dat de spiegelreflectie door teams nog onvoldoende worden benut. In 2019 zal
bekeken worden hoe de spiegelreflectie beter benut kan worden en waar aanpassingen gedaan
moeten worden.
Zowel het ontbreken van de kennis van de informatiebronnen als mede het gebruiken ervan heeft
ertoe geleid dat zij onvoldoende gebruikt worden bij de teamreflecties. Teams hebben in 2018 eerst
vanuit de eigen beleving gereflecteerd en vervolgens deze reflectie afgezet tegen de
informatiebronnen. In 2019 worden de informatiebronnen als uitgangspunt gebruikt en kijken ze of
de bevindingen van het team stroken met de informatiebronnen. Zo kan het team het doel en de
ondersteuning van de informatiebronnen leren toepassen en meer gaan gebruiken als instrument
om van te leren.
4.3 Scholing en ontwikkeling
Severinus besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van medewerkers. Ruim twee procent van de
loonsom wordt begroot en ingezet voor uren die medewerkers kunnen besteden aan leren en
ontwikkeling. Vanuit de Severinus Academie is zowel aandacht voor vakinhoudelijke scholing, in
nauwe samenwerking met de afdeling Behandeling, als voor teamontwikkeling en persoonlijke
ontwikkeling. Daarnaast zijn ook de teamcoaches meer en meer betrokken bij alle teams. In 2018 is
veel aandacht geweest voor de LVB-leergangen, de leergang Regiebegeleiders, het trainingstraject
Driehoekskunde en voor een verantwoorde medicatie-uitgifte (e-learning). Naast alle leergangen
kent Severinus vanaf 2017 ook de traditie van de zogenoemde ‘Severinusdagen’. Dagen waarin alle
medewerkers met en van elkaar leren en kennis uitwisselen.
Beroepsopleiding
Severinus heeft ook een eigen beroepsopleiding in samenwerking met ROC de Leijgraaf. De
leerlingen ontvangen na vier jaar twee diploma’s op niveau 4: persoonlijk begeleider
gehandicaptenzorg en verpleegkundige. Voordat leerlingen vanuit de Severinus Academie aan de
slag gaan, werken zij minimaal 3 maanden mee als ‘aspirant’. Tijdens deze drie maanden heeft de
aspirant-leerling de mogelijkheid om te ervaren of het werken in de gehandicaptenzorg voldoet aan
zijn/haar verwachting. Tegelijkertijd kan Severinus in deze periode beoordelen of de aspirant-leerling
ook voldoet aan de verwachting om te kunnen starten met de opleiding. Zo zijn de verwachtingen
aan het begin van de leerlingenperiode voor beide partijen geheel helder en deze aspirant-periode
bindt leerlingen ook aan Severinus.
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Arbeidsmarkt
Op de arbeidsmarkt zien wij nog steeds een grote vraag naar goed opgeleide medewerkers. Ook
constateren wij een grote behoefte om potentiele kandidaten goed en passend op te leiden. In 2018
is Severinus, naast ons huidige opleidingstraject, gaan kijken naar een mogelijk ander traject om
mensen op te leiden. Dit traject zou moeten voorzien in de behoefte van een specifieke medewerker,
die we momenteel niet of nauwelijks binnenhalen met ons reguliere traject. We hebben daarom in
samenwerking met ROC de Leijgraaf een opleiding ontwikkeld voor carrièreswitchers. Binnen de
organisatie hebben we de randvoorwaarden van deze carrièreswitcher bekeken. Dit enerzijds om
nieuwe leerplaatsen hiervoor te creëren, anderzijds om een opleiding met dusdanige
randvoorwaarden te creëren waardoor we een aantrekkelijke partij zijn. De opleiding gaat 2 jaar en 3
maanden duren en zal gevolgd worden onder een aantal andere arbeidsvoorwaarden. We vragen
van deze kandidaten andere competenties waardoor zij niet vergeleken kunnen worden met de
reguliere student. Deze opleiding zal in 2019 van start gaan.

Figuur 27| Bron: Kunstwerk Atelier Severinus
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5. Conclusie kwaliteit
5.1 Beeld van de kwaliteit van zorg en ondersteuning
De ervaren kwaliteit van leven wordt in hoge mate bepaald door de invloed die je hebt op je eigen
leven (regie, zeggenschap en autonomie), het (kunnen) hebben van betekenisvolle relaties en het op
een voor jou zinvolle manier kunnen invullen van je dag/leven. 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 werkgeluk en werktrots voor medewerkers en vrijwilligers. In de
driehoek kennen we onze plek. We ondersteunen cliënten in een goede verbinding met de cliënt en
niet te vergeten de familie en de wettelijk vertegenwoordiger. We realiseren ons dat hierin onze
medewerker een heel belangrijke schakel is. Dat betekent dan ook dat we alles wat we doen of laten
dienstbaar is aan de relatie tussen onze medewerkers en cliënten.
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 2018 heeft twee derde van alle teams 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. In 2019 houdt elk (zorg en ondersteunings)team een
sessie en is het onderdeel van de cyclus. Belangrijke en vaker voorkomende uitkomsten van de
teamreflecties zijn opgenomen in onderstaande tabel:
Thema
Relatie cliënt – professional

Veilige zorg

Wat gaat goed?
De bejegening is respectvol en
de gerichtheid op de eigen
regie van cliënt
Bewustzijn van de noodzaak de
vrijheid van de cliënt verder te
vergroten

Zorgvuldig proces rond cliënt

Klein kijken naar geluk en het
leren en toepassen van
driehoekskunde

De toerusting van het team

Inzet medewerkers in de zorg
voor cliënten en de flexibiliteit
wat betreft rooster
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Wat vraagt aandacht?
Het verder vergroten van de
eigen regie (en autonomie) van
de cliënt
Het systematisch proberen af
te bouwen van psychofarmaca
en het meer aandacht geven
aan beschikbare
informatiebronnen
Het hebben van een
daadwerkelijk gedeelde en
samen uitgedragen visie en het
werken en rapporteren vanuit
doelen en episodes
Elkaar feedback geven,
samenwerking andere
disciplines, cyclisch werken en
borging en het inzetten van
teamrollen om daarmee de
zelforganisatie te versterken
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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.
Waardering cliënten
We kunnen vaststellen dat de doorlopende
(cliënttevredenheid) onderzoeken laten zien
dat zowel cliënten als wettelijk
vertegenwoordigers in hoge mate tevreden
zijn over de ondersteuning die onze
begeleiders bieden. Cliënten een overall
gemiddelde van 9,2 en ouders en wettelijk
vertegenwoordigers een 8,7. En daar zijn we
blij mee en trots op. De hoogste tevredenheid
werd gescoord in de thuiszorg (10!) en op het
thema liefdevolle zorg en de betrokkenheid
van de medewerkers bij hun kind/verwant.
Figuur 28| Bron: Kunstwerk Atelier Severinus

Net als vorig jaar zijn er op individueel en op
locatieniveau verschillen te zien die om
aandacht vragen. Op individueel niveau is het in de meeste gevallen onderwerp van gesprek geweest
in het MDO en waar nodig zijn afspraken gemaakt om met name de kritische punten en negatieve
waardering te verbeteren. Op locatieniveau is in veel gevallen gekeken naar oorzaken en ook hier
deze zoveel mogelijk weg te nemen.
Onderwerpen die lager scoorden zijn dezelfde als vorig jaar: 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. Je zou hieruit kunnen afleiden dat er weinig of niets mee is gedaan in
2018, maar dat is zeker niet het geval. Voorbeelden van acties staan vermeld in hoofdstuk 3 van deze
kwaliteitsrapportage.
De belangrijkste zijn:
 De kwaliteitsdag: iedere medewerker mag een dag besteden (extra tijd) voor cliënten of
werken aan de persoonlijke ontwikkeling. Deze dag kennen we vanaf 2019 als extra
(betaalde) dag toe
 Het actief zoeken naar en vinden van meer mogelijkheden om cliënten activiteiten aan te
bieden in de buurt.
 Extra begeleiding: we hebben mede door de aanpassing van de tarieven voor een aantal
hogere ZZP’s voor cliënten met een hoge verzorgings- en begeleidingsbehoefte, meer ruimte
om extra begeleiding in te zetten in het wonen, werken, vrije tijd en de behandeling.
We verwachten dat de aandachtspunten 2017 de komende jaren actueel blijven en dat we er ook
meer jaren voor nodig hebben deze op een hoog tevredenheidsniveau te brengen. Overigens is de
vraag over het begrijpen van het zorg-/ondersteuningsplan in het CTO een onduidelijke en wat ons
betreft nooit positief te beantwoorden. Door de ernst van de verstandelijke beperking zullen de
meeste van onze cliënten dit niet kunnen begrijpen. Ook niet met de inzet van alternatieve
communicatie.
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Tot slot zijn we natuurlijk erg blij met het winnen van de CZ zorgprijs. We zien dit als een
aanmoediging voor onze zoektocht naar oplossingen die bijdragen aan een beter welbevinden van
mensen met een verstandelijke beperking. Onze samenwerking met Mentech Innovation op het
gebied van sensortechnologie om mensen met een verstandelijke beperking beter te begrijpen en te
verstaan door hun emoties te meten begint zijn vruchten af te werpen.
Het ondersteuningsproces
In het ondersteuningsproces zijn tenminste vier belangrijke onderdelen te onderscheiden. Deze
lopen naast elkaar en versterken elkaar om het proces zo goed mogelijk in te richten en de zorg en
ondersteuning van de cliënten zo goed mogelijk te laten verlopen, op een methodische en een te
verantwoorden en verantwoorde wijze:
ECD
De eerste is het ECD; in 2017 al ingevoerd en ondertussen goed tot zeer goed lopend. Het doelgericht
rapporteren is nog voor verbetering vatbaar. Het digitaal werken door alle betrokken begeleiders en
behandelaars wordt als zeer positief en helpend ervaren en de afstemming is hierdoor merkbaar
verbeterd.
Ondersteuningsplan
Het tweede is het ondersteuningsplan. Deze vervangt het oude zorgplan en is ondertussen in het
stadium van invoering. Het helpt ons de vraag van de cliënt nog beter in beeld te krijgen en daarmee
een beter plan te maken. De gedragskundige heeft hierin een bepalende rol.
Overleg over en met cliënt
Het derde onderdeel is het overleg over en met de cliënt. Het MDO dat voor elke cliënt natuurlijk al
lange tijd bestaat, maar daarbij hoort ook het Kort Cliënt Overleg (KCO). Dit overleg vindt in een veel
hogere frequentie plaats en helpt ons tussentijds het plan te evalueren door gedragskundige,
regiebegeleider en persoonlijk begeleider. In deze overleggen komen niet alleen de doelen aan bod
die zijn gesteld, worden gevolgd en zo nodig bijgesteld, maar ook de relatie tussen cliënt en
zorgverlener is onderwerp van overleg en waar nodig aanpassing. Natuurlijk is hierin de cliënt zelf,
maar ook zijn verwant de hoofdrolspeler.
Zorgdriehoek
Het vierde onderdeel is het samenspel in de zorg en ondersteuning
via de zorgdriehoek. Meer dan 500 medewerkers zijn hierin
ondertussen opgeleid en in veel gevallen ook de ouders/wettelijk
vertegenwoordigers. Deze driehoek en het leren werken in deze
driehoek heeft ons, maar zeker ook de cliënt en zijn of haar ouders
of wettelijk vertegenwoordigers veel gebracht en mag worden
beschouwd als een van onze pijlers. We werken samen vanuit een
duidelijke en passende (maar verschillende) positie, vanuit een
verbinding die voor ouders anders is dan voor professionals, in een
bepaalde volgorde en niet te vergeten met het gebruik van
‘bonussen’. We proberen altijd iets meer te doen of bieden dan we
denken dat van ons wordt gevraagd.
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‘Net zo vrij als jij’ en ‘Meer met minder’
We zijn in het laatste kwartaal begonnen met het treffen van alle noodzakelijke voorbereidingen en
aanpassingen op de per 1 januari 2020 geldende wet Zorg en Dwang, welke de BOPZ vervangt voor
de gehandicapten- en de ouderenzorg. De kern van de wet is ‘nee, tenzij’ en dat past helemaal bij
onze visie waarbij we het inzetten van onvrijwillige zorg tot een uiterst minimum willen beperken.
Een projectplan is gemaakt en we passen in 2019 alle procedures en werkwijzen hierop aan en gaan
de scholing die dit vraagt van iedereen die hierin een verantwoordelijkheid heeft, ook ontwikkelen
en aanbieden. Met name de artsen, gedragskundigen en begeleiders die hierin een rol hebben, zullen
we dit aanbod doen.
De trajecten ‘Net zo vrij als jij’ (terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen) en ‘Meer met
minder’ (afbouwen en terugdringen antipsychotica bij een ontbrekende diagnose) zijn in 2018
voortgezet. De commissie ‘Zorg in Vrijheid’ (opvolger BOPZ-commissie) legt veldbezoeken af aan
werken en leren locaties (wonen is in 2017 gedaan) en komen tot aanbevelingen die we in beginsel
gaan opvolgen (2019). Het afbouwen van antipsychotica is in 2018 goed gegaan; de ambitie om eind
2018 met 75 cliënten in een afbouwtraject te zitten is gehaald. Een belangrijke voorwaarde waaraan
moet worden voldaan bij besluitvorming over afbouw is een stabiele en een kwalitatief goede
formatie. Deze hebben we in 2018 niet overal kunnen realiseren. Hierin is Severinus niet uniek, velen
kampen hier mee. Maar niettemin proberen we vast te houden aan onze ambitie en er alles aan
doen om de beoogde afbouw te halen. De praktijk laat zien dat het afbouwen geheel of gedeeltelijk
in meer dan 50% van de trajecten succesvol is, ook op langere termijn. Duidelijk is wel dat één van de
belangrijkste slaag- of faalfactoren de kwaliteit en soms ook de kwantiteit van de personele bezetting
is. Hier wordt erg hard aan gewerkt (zie elders in het verslag) en zoals gezegd pakken we door in
2019.
Veiligheid
Veiligheid is een van onze kernwaarden. En het staat daarom ook hoog in ons vaandel en krijgt in
deze rapportage ook ruim aandacht. Medicatie-, brand- en persoonlijke veiligheid. In 2018 hebben
we ons privacybeleid en -reglement beoordeeld en aan de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) aangepast. We hebben deze waar nodig aangepast en een Privacy Informatie
Team opgericht. Dit team ziet toe op de naleving, beoordeelt verwerkersovereenkomsten en
beoordeelt en meldt indien nodig datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Aandacht is nodig voor een brandveiligheidsplan (integraal). Deze is nog niet in een vorm gegoten,
zoals vereist door Brandweer en Veiligheidsregio. Dit ronden we in 2019 af en leggen dit ter
goedkeuring voor. Verder gaan we nader onderzoeken (afspraken staan gepland) of ons
opleidingsaanbod, dat bestaat uit een jaarlijkse herhalingscursus van twee uur, voldoende is om de
medewerkers en de cliënten in geval van brand of een andere calamiteit in staat te stellen de BHVtaken goed uit te voeren (evacuatie, eerste hulp en bestrijden van branden). In onze settingen gaat
het niet alleen om het veilig stellen van medewerkers, maar vooral ook van cliënten die kwetsbaar
zijn en zich vaak niet zelfstandig kunnen verplaatsen bij een calamiteit.
Agressiebeleid
Dit jaar hebben we ook een nieuw agressiebeleid opgesteld waarin vooral de interdisciplinaire
samenwerking centraal staat. De implementatie van het nieuwe beleid vindt in 2019 plaats.
EVS
Eind 2018 hebben we een Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) ingevoerd dat ons helpt om de
medicatieverstrekking voor zorgmedewerkers praktischer uitvoerbaar te maken, het proces van
voorschrijven, levering en verstrekking te verbeteren en daarmee de veiligheid te vergroten. We
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besteden veel aandacht aan medicatieveiligheid en we ervaren nu al dat deze nog verder is vergroot
met deze verbetering. Het meest voorkomende probleem is het vergeten of te laat toedienen van
medicatie. Een tijdige signalering vanuit het EVS op beschikbare devices (zoals een iPad) zou moeten
leiden tot een aantoonbaar afnemen van deze oorzaak.

Figuur 30| Bron: Kunstwerk Atelier Severinus
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5.2 Speerpunten
5.2.1 Evaluatie speerpunten 2018
In de MT vergadering van 10 april 2019 hebben we de speerpunten en prioriteiten van de
kwaliteitsrapportage 2017 geëvalueerd en de speerpunten voor 2019, na lezing van het concept
kwaliteitstrapport 2018, geformuleerd.
We hebben vastgesteld dat we twee doelen (gesteld vanuit de speerpunten) niet hebben behaald,
twee doelen wel (o.a. veilig gebruik medicatie) en acht doelen gedeeltelijk of naar verwachting
helemaal maar dan in 2019. Dat we een aantal doelen gedeeltelijk hebben behaald is logisch en
verklaarbaar omdat ze ook zijn geformuleerd voor meerdere jaren. Het integraal
brandveiligheidsplan ligt er nog niet maar daar wordt aan gewerkt en einde 2019 ligt deze er wel. Dit
vraagt weinig actie, is bijna een administratief traject. Afbouw antipsychotica, aandacht voor minder
zichtbare VBM en het bespreken en oppakken van de uitkomsten cliënttevredenheid op individueel
en groepsniveau zijn activiteiten waar we de komende jaren de aandacht voor vasthouden en
voortzetten. Zelfreflectie is na 2019 een in de zorg en bedrijfscyclus ingebedde activiteit. Het
begrijpelijk maken van het ondersteuningsplan daar werken we aan in het nieuwe
ondersteuningsplan maar ook vanuit het besef dat voor meer dan 70% van de cliënten dit gezien de
ernst van hun beperking niet haalbaar is. We zijn ook met Customeyes in gesprek over de relevantie
van de vraag hiernaar in het tevredenheidsonderzoek. De formulering van deze vraag zal altijd dit
antwoord blijven opleveren omdat het begrijpen van het ondersteuningsplan in woorden en
symbolen niet mogelijk is voor een grote groep cliënten. Daarom werken we door middel van de
inzet van sensortechnologie voortdurend aan het beter willen begrijpen van cliënten met een
ernstige en matige verstandelijke beperking. In schema:
Zorgproces rond individuele cliënt
Behaald
Voortzetting uitvoering bewust
gebruik antipsychotica
Aandacht voor minder zichtbare
VBM
Incidentmelding vereenvoudigen
Veilig gebruik medicatie
Brandveiligheid
Cliëntervaringen

x
x

Bespreken en oppakken
uitkomsten cliënt tevredenheid
Tijd voor cliënt
Meer activiteiten
Ondersteuningsplan begrijpelijk
Zelfreflectie teams
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Niet behaald

x

Behaald

Alle teams zijn bekend met
zelfreflectie en ervaren
Planning en onderwerpen

Gedeeltelijk behaald
of te behalen in 2019
x

x

x

Gedeeltelijk behaald
of te behalen in 2019
x

Niet behaald

x
x
x
Behaald

Gedeeltelijk behaald
of te behalen in 2019
x

x

x

Niet behaald

55

Tot slot zijn we in de evaluatie (opnieuw) tot het besef gekomen dat we beter een paar dingen goed
kunnen aanpakken met een 100% resultaat dan heel veel dingen een beetje. In de keuze van
speerpunten voor het nieuwe jaar hebben we hier dan ook rekening mee gehouden. We moeten het
ook kunnen en aankunnen.
5.2.2. Speerpunten t.a.v. kwaliteitsverbetering 2019
Zorgproces rond de individuele cliënt
Zoals aangegeven in 5.1 gaan we het nog niet behaalde onderwerp (een integraal
brandveiligheidsplan) realiseren in 2019. En ‘bewust gebruik van psychofarmaca’ en de aandacht voor
‘minder zichtbare vrijheid beperkende maatregelen’ zijn vaste onderdelen geworden van het jaarplan
(en de jaarplannen voor woningen en werken/leren locaties). Geen nieuwe items maar doorlopend
dus. Het nieuwe ondersteuningsplan wordt in 2019 voor alle cliënten ingevoerd en daarmee hopen we
te bereiken dat het voor een aantal cliënten begrijpelijker is maar vooral ook ons helpt bij het nog
beter vinden van de wensen, behoeften en ondersteuningsvragen van cliënten. We voegen dus voor
2019 geen nieuwe items toe.
Clientervaringen
We hechten sterk aan het vernemen van de cliëntervaringen door middel van het continue
cliënttevredenheidsonderzoek. Enkele maanden voor de bespreking van het zorg- of
ondersteuningsplan vragen we dit uit en we proberen dan ook de uitkomsten te betrekken in de
bespreking van dit plan. En voor 100 cliënten met een ernstige en/of meervoudige beperking proberen
we, door het uitvragen van hun netwerk van de cliënt, vanuit alle relevante perspectieven een beeld te
krijgen te gebruiken in het ondersteuningsplanoverleg. Begonnen als een pilot in 2018, een sterke
uitbreiding in 2019. Het zou fantastisch zijn en het blijft een streven uit te komen op een deelname van
100%.
Cliënten geven aan dat er vaak te weinig tijd voor ze is en tegelijkertijd ervaren medewerkers een hoge
werkdruk. En deze twee ervaringen en belevingen hangen tenminste gedeeltelijk samen. In 2019
willen we hier opnieuw ruim aandacht aan geven door op het niveau van een team dit te onderzoeken
en oplossingen te zoeken die werken. Voor 2019 voeren we de kwaliteitsdag in en eveneens voor 2019
de kwaliteitsimpuls waarbij medewerkers worden uitgenodigd te komen met een plan om de kwaliteit
van zorg, leven en werken te verbeteren. Hiervoor is in de begroting een bedrag van 200.000 euro
beschikbaar gesteld.
In overleg met de bewonersraad, CR en OR willen we een plan maken om de tijdnood die cliënten en
de medewerkers ervaren (in termen van werkdruk) te onderzoeken en terug te dringen. Dit
voornemen hadden we al in 2018 en in 2019 willen we een start maken met het onderzoek en het
inzetten van beleid en praktijk om hierin te verbeteren.
Zelfreflectie in teams
We willen in 2019 de beleidscyclus en de ondersteuningscyclus zodanig inzetten en aanpassen dat de
uitkomsten van reflecties op het niveau van een individueel team maar ook op het niveau van de
organisatie of onderdelen van de organisatie kunnen worden opgepakt en vertaald naar verbeteracties
op alle niveaus. Teamreflectie en zelfreflectie van en in teams zien we in de PDCA cyclus als misschien
wel de belangrijkste Check om te komen tot verbetering en zelfs vernieuwing. Een beleidsplan op
organisatieniveau is nodig en van belang maar uiteindelijk vindt alles plaats aan de basis en zijn de
plannen op dat niveau de belangrijkste manier om de kwaliteit van ondersteuning of zorg, werk en
leven te verbeteren. En we hebben het dan over teamplannen maar ook daarvoor geldt dat deze weer
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dienstbaar zijn aan het individuele ondersteuningsplan van cliënten. Dit is dus geen speerpunt
afkomstig uit de zelfreflectie maar een speerpunt om de waarde van de zelfreflectie te vergroten en
het te maken tot een tweede natuur van iedereen, uiteindelijk is elke medewerker lid van een team.
Overige speerpunten
In het MT is opgemerkt en ook toegevoegd aan de speerpunten, het belang van effectief en efficiënt
communiceren en informeren. Op alle niveaus, top down en bottom up. Opgemerkt wordt dat we
elkaar dood gooien met mails, brieven, nieuwsbrieven en andere uitingen. Zoveel dat het nog amper
wordt gelezen. In 2019 (en dat loopt door naar 2020) gaan we inventariseren wat we allemaal hebben
en doen, met welk doel maar vooral ook wat de informatie/communicatie behoefte is bij de
belanghebbenden. Leidend zal zijn dat we ervoor moeten zorgen dat hetgeen we moeten weten (need
to know) gewoon ook weten en datgene wat leuk is om te weten (nice to know) op een bescheiden
wijze beschikbaar hebben. De algemene indruk is dat we hierin effectiever kunnen zijn door veel
minder maar wel gericht te informeren over beleid en ontwikkelingen. Geen eenvoudige opgave maar
wel zeer noodzakelijk om te bereiken dat met name de medewerkers in het wonen, werken, leren en
de thuisondersteuning geen tijd verliezen aan minder belangrijke informatie en vooral ook zich
beseffen dat hetgeen gecommuniceerd wordt altijd belangrijk is tot zich te nemen.
En tenslotte zullen we opnieuw kijken naar de door ons drie jaar geleden zeer bewust gekozen
kernwaarden die richting geven aan ons handelen. We willen nagaan of we met de drie kernwaarden
alles uitdrukken wat we van belang vinden voor cliënt en medewerker (en relaties) of dat we er
misschien een willen aanpassen, vervangen of toevoegen.
Vijf nieuwe speerpunten dus, maar allemaal leveren ze geen directe of indirecte last op voor de
medewerkers die onze cliënten begeleiden. Integendeel, deze speerpunten zijn erop gericht het beter
maar ook gemakkelijker te maken. En de speerpunten zijn:
-

Hoge mate van deelname aan het cliënttevredenheidsonderzoek en doorgaan met het
ontwikkelen van onderzoeken aan cliënten die het niet zelf kunnen vertellen
Een plan maken om in samenhang de werkdruk verder te verminderen en de beschikbare tijd
voor de cliënten te vergroten (voortzetting plan gemaakt voor 2018 en 2019)
Zelfreflectie inbedden in de beleidscyclus en ondersteuningsplancyclus als belangrijk middel
te komen tot verbetering (en vernieuwing)
De communicatie efficiënt en effectief maken waardoor we ook veel tijd winnen en
ergernissen wegnemen
Heroverwegen van onze kernwaarden: drukken de drie die we hebben datgene wat we
bieden en beloven aan cliënten uit? We zoeken naar een kernwaarde die uitdrukking geeft
aan professionaliteit/vakmanschap.

En om dit allemaal te laten lukken zijn onze managers de verbindende schakel en vervullen zij de
belangrijke rollen die ervoor zorgen dat er de voorwaarden zijn om iedereen zijn werk goed te laten
doen: informeren, ondersteunen, coachen, observeren, leiden, het voorbeeld geven en zijn,
problemen helpen oplossen, middelen beschikbaar stellen en besluiten nemen.
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6. Reflectie Adviesorganen
6.1 Bewonersraad
Op 17 april 2019 gaf een afvaardiging van het kernteam Kwaliteitskader in het reguliere
Bewonersraadoverleg een toelichting op het concept Kwaliteitsrapport en deelden wij onze inzichten
met elkaar. Dit gebeurde aan de hand van cliëntversie van het kwaliteitsrapport welke in een power
point is opgesteld.
We spraken met hen over drie belangrijke onderdelen uit het rapport: het zorg-/ondersteuningsplan,
het cliëntervaringsonderzoek en het gesprek wat er allemaal beter kan op de locatie waar cliënten
werken en wonen.
Naast individuele aandachtsgebieden, zijn de volgende verbeterpunten genoemd:
 Bewonersoverleg op locatie
De Bewonersraadleden gaven aan aandacht te besteden aan een regulier bewonersoverleg
op locatie waarin wensen, behoeftes en onregelmatigheden aangekaart kunnen worden, ter
verbetering van de woon-/werksituatie. Er is behoefte om gehoord te worden en afspraken
te maken en waar mogelijk te verbeteren over zaken die voor hen belangrijk zijn.
 Bespreken van aangegeven ervaringen en wensen in het cliëntervaringsonderzoek
De aangegeven cliëntervaringen worden veelal niet met de cliënt besproken ter
voorbereiding op het nieuw op te stellen zorg-/ondersteuningsplan. Door de inrichting van
het nieuwe ondersteuningsproces worden de aangegeven bevindingen van de cliënt en
zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger geborgd. De ervaringen worden standaard
opgenomen als agendapunt en als bijlage van het ondersteuningsplanoverleg (OPO) waarbij
alle betrokkenen bij de zorg en ondersteuning aanwezig zijn.
 Tijd en aandacht voor de cliënt
Het gevoel dat medewerkers te weinig tijd/aandacht voor de cliënt hebben wordt in grote
lijnen door de commissieleden onderkend. Medewerkers zijn druk met veel “regelzaken”
waardoor het gevoel van nabijheid en bereikbaarheid soms wordt ontbeerd. Het speerpunt
om de werkdruk bij medewerkers te verminderen en hiermee de beschikbaarheid te
vergroten, wordt onderschreven.
Naast het formele kwaliteitsrapport heeft Severinus dit jaar nu ook een cliëntenversie van het
rapport opgesteld. De ideeën over een cliëntversie die de Bewonersraad vorig jaar ons heeft verteld,
zijn in dit rapport in grote lijnen verwerkt.
Zo is het rapport visueel gemaakt met sprekende plaatjes en laagdrempelige woorden. Daarnaast is
door de opzet met plaatjes en korte teksten de cliëntversie geschikt om de betekenis en de inhoud
van het rapport op een verhalende wijze te vertellen aan visueel beperkte cliënten en cliënten die
niet kunnen lezen.
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6.2 Cliëntenraad
Met de leden van de Cliëntenraad is op 17 april 2019 het concept Kwaliteitsrapport besproken. Na
een korte toelichting door de kwaliteitsmanager over de opbouw van het rapport en de wijze waarop
het rapport tot stand is gekomen, plaatst de bestuurder een relativerende opmerking met betrekking
tot het geluk van onze cliënten. Hij refereert naar een passage uit het voorwoord van de rapportage
over het boek “de kunst van het ongelukkig zijn” van Dirk de Wachter. Hierin zegt hij dat het zich af
en toe slecht voelen ook bij het normale leven hoort. Onze bescheidenheid siert ons maar we mogen
ons ook wel eens op de borst kloppen en trots zijn op de zorg en ondersteuning die we bieden.
Nadien worden de cliëntenraadsleden gevraagd naar hun inzichten op het kwaliteitsrapport.
Om toerbeurt geven de Cliëntenraadleden hun eerste reacties/indrukken op de rapportage.
 Hulde voor de transparantie. Severinus geeft veel openheid over de wijze waarop de zorg en
ondersteuning over 2018 heeft plaats gevonden.
 Een goed stuk wat met trots is geschreven waar met name de passage over de wijze waarop
Driehoekskunde wordt vormgegeven interessant is en waardering verdient.
 Aangegeven wordt dat men het “knap vindt” hoe wij het allemaal doen!
Daarnaast heeft de Cliëntenraad ook aandachtspunten met betrekking tot het rapport.
 Men mist een concrete uitwerking van de gestelde doelen in de rapportage. Wat willen we
wanneer bereiken!
 Maak de doelen wat concreter/ gedetailleerder zodat de resultaten en de effecten van het
handelen kunnen worden gemeten.
 Verder vindt men het rapport te lang en omvangrijk en staan grafieken en getallen niet altijd
in relatie tot het totaal
 Suggesties worden gegeven om de rapportage grafisch te ondersteunen.
Reactie van de bestuurder
Door de bestuurder wordt bevestigd dat de gestelde doelen en met name de uitwerking hiervan veel
concreter kan. We gaan hiermee aan de slag. We gaan de speerpunten waar mogelijk meetbaar
maken zodat we beter in staat zijn op de resultaten niet alleen kwalitatief maar ook kwantitatief te
duiden.
We zijn er niet in geslaagd om het kwaliteitsrapport over 2018 wat beknopter dan de vorige uitgave
weer te geven. De reden waarom het wederom vrij uitvoerig is verwoord heeft te maken dat vele
partijen (Zorgkantoor, Inspectie) verschillende informatie uit het rapport willen ophalen. Voor
komend jaar gaan we ons beraden op een andere rapportagevorm (digitaal?). Uiteindelijk zou je met
versie met daarin de managementsamenvatting, de conclusie en een uitwerking van de speerpunten
kunnen volstaan. De overige informatie zou als bijlagen kunnen worden toegevoegd.
Aan het scholingstraject “Driehoekskunde” nemen alle medewerkers van woon en
dagbestedingslocaties deel. Wettelijk vertegenwoordigers voor die locaties die starten met de
scholing worden ook benaderd of zij deel willen nemen hieraan. Eind 2019 zijn alle teams wonen en
dagbesteding, en daarmee ook de wettelijk vertegenwoordigers van betreffende cliënten indien
gewenst, geschoold.
Voor het meten van het geluk, de tevredenheid van onze cliënten maken we gebruik van de
vragenlijsten van Customeyes waarvan de vragen in samenwerking mar de Cliëntenraad zijn
opgesteld. Door de vragenlijst voorafgaand aan het zorgplangesprek uit te zetten, en de resultaten in
het overleg te bespreken proberen we het eigenaarschap zo dicht mogelijk bij de cliënt te leggen.
Voor het zorgplanoverleg zijn afspraken gemaakt om de cliënt hiervoor, indien mogelijk en wenselijk,
uit te nodigen.
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6.3 Raad van Toezicht en Ondernemingsraad
Nadat de kwaliteitsrapportage met de Bewonersraad en de Cliëntenraad is besproken, vroegen we
de Raad van Toezicht (RvT) en de Ondernemingsraad (OR) naar hun inzichten over de rapportage.
Beide raden werden vertegenwoordigd door een kleine delegatie.
In zijn algemeenheid werd geconstateerd dat het een goed rapport is, dat de rapportage een goed
beeld geeft van de stand van de kwaliteit van de geboden ondersteuning en dat het een feestje is om
het te lezen. Een goede basis waarop verder geborduurd kan worden. De weergegeven speerpunten
voor kwaliteitsverbetering volgen logischerwijs uit de rapportage en geven richting aan de te
ondernemen verbeteractiviteiten.
Na een korte introductie van de opzet van de rapportage en een terugkoppeling van het gesprek met
en de ervaringen van de Bewonersraad, werd gevraagd of, en zo ja in welke mate, het
kwaliteitskader leeft binnen de organisatie. Geconstateerd werd dat dit nog minimaal is ondanks dat
de rapportage op meerdere wijze toegankelijk is en onder de aandacht wordt gebracht. Het feit dat
dit een lijvig en technisch rapport is, stimuleert medewerkers niet om dit tot zich te nemen.
De insteek van de organisatie is om het volgende rapport handzamer te maken, kleiner van omvang
waarin enkel de managementsamenvatting, de conclusies met daarbij de speerpunten worden
weergegeven. Een tip om het kwaliteitsrapport conform het jaarverslag op A2-formaat in beeld te
brengen om hiermee de toegankelijkheid te vergroten, wordt dankbaar in ontvangst genomen.
Sprekende over teamreflecties is de ervaring dat de uitvoering hiervan binnen alle zorginhoudelijke
teams in 2018 nog niet is gerealiseerd maar dit wordt voltooid in 2019. De ontwikkeling moet zich
richten op reflecteren als tweede natuur bij onze medewerkers tijdens de uitvoer en afstemming van
de ondersteunende activiteiten aan cliënten.
Opgemerkt wordt dat bij het inrichten en ondernemen van activiteiten in de buurt de vrijwilliger niet
in beeld komt. Aan vele activiteiten met cliënten in de wijk, individueel of in groepsverband, worden
door vrijwilligers inhoud gegeven. Laat zien/beschrijf hoe Severinus bezig is includerend te werken en
maak dit inzichtelijk aan de hand van een activiteitenparameter. Afgesproken wordt om voor 2019
de vrijwilligersdeelname aan vrijetijdsactiviteiten in een overzicht/staatje te duiden.
Het cyclisch/methodisch werken wordt gestimuleerd met de nieuwe ondersteuningsplancyclus.
Hierin is de samenwerking tussen teams en behandeling stevig verankerd. Het ECD waarin de inhoud
en de communicatie over de ondersteuning wordt beschreven, is voor alle betrokkenen eenduidig en
gelijktijdig toegankelijk. In het ondersteuningsplangesprek worden de cliëntervaringen ter bespreking
met cliënt en andere belanghebbenden geagendeerd als onderlegger voor het nieuwe op te stellen
plan. De cyclische werking wordt hiermee vormgegeven. De (team)reflecties zouden echter vanuit
deze bouwstenen meer vorm moeten krijgen om het methodisch werken te stimuleren.
De vijf nieuwe speerpunten die voor kwaliteitsverbetering worden beschreven in de rapportage
worden als ‘wankel’ ervaren. Twee speerpunten zijn namelijk niet nieuw maar een afgeleide van de
verbeteracties die in 2018 zijn opgesteld. Geadviseerd wordt om de nog openstaande verbeteracties
uit 2018 verder uit te werken/te concretiseren voor 2019 of door te zetten naar 2020. Daarnaast de
nieuwe speerpunten uit elkaar te halen en apart te benoemen.
Toegezegd wordt om dit te doen.
Gevraagd wordt om de persoonlijke kwaliteitsdag die medewerkers dit jaar mogen besteden beter te
duiden. Medewerkers zijn namelijk zoekende om hieraan inhoud te geven. Zij hebben behoefte aan
kaders. De bestuurder geeft aan dat deze individuele dag besteed mag worden aan extra tijd voor
cliënten óf om te werken aan persoonlijke ontwikkeling. Geadviseerd wordt om tijdens de
presentatie van het kwaliteitsrapport hieraan aandacht te besteden en hiervoor kaders te bieden.
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Naast de kwaliteitsdag en het beschikbaar gestelde bedrag wat kan worden aangewend voor allerlei
kwaliteitsverbetertrajecten zoals extra inzet van personeel voor het ondernemen van activiteiten
met cliënten, gaan we ook de ‘bureaucratische’ werkzaamheden op cliëntgebonden locaties
verminderen zodat er meer beschikbare tijd voor de cliënt ontstaat.
Ten slotte worden suggesties om de rapportage op sommige punten (de inspanningen die worden
geleverd om de stabiliteit in de personele bezetting op locaties met ‘zware zorg’ te verbeteren) ter
verduidelijking verder uit te werken, akkoord bevonden.
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7. Bevindingen externe visitatie
Verslag visitatie 30 april
Op 30 april bezochten we met een vertegenwoordiging van SWZ (bestuurder, strategisch adviseur en
een lid van de cliëntenraad) Severinus. Severinus nodigde daarnaast hoogleraar leren, ontwikkelen
en gedragsverandering Manon Ruijters uit om specifiek het onderwerp ‘professionaliteit en
vakmanschap’ te beschouwen. De bestuurder, kwaliteitsmanager, een medewerker opleidingen, een
lid van de cliëntenraad en cliënt Thomas ontvingen ons gastvrij.
Kenmerkend voor het bezoek was de open en lerende houding, die we zowel terug zagen bij
medewerkers als bij alle leden van het ontvangende comité.
Kennismaking
We startten het bezoek met een korte kennismaking en een blik terug in de tijd. Severinus bestaat dit
jaar 60 jaar. Alle reden om even stil te staan bij de ontwikkeling van de zorg voor onze doelgroep in
deze periode. Foto’s uit deze tijd leidden al snel tot de conclusie dat zowel de kwaliteit van zorg
voor- als de maatschappelijke participatie van cliënten met een beperking een enorme vooruitgang
hebben geboekt.
Ontmoetingen in de praktijk
De kennismaking volgden we op met een blik in de praktijk. We werden hartelijk ontvangen op twee
locaties. Trotse en gepassioneerde medewerkers van een woonvorm en een dagbestedingslocatie
vertelden over hun werk. De liefde voor het vak en de cliënten kwam in alle opzichten terug.
Ondanks dat de bezoeken kort waren, zien we dat jullie kernwaarden ‘liefdevolle zorg’ en ‘bevlogen
medewerkers en vrijwilligers’ en ‘je veilig voelen’ geen papieren kernwaarden zijn, maar waarden die
medewerkers uitdragen en ervaren. De wijze waarop medewerkers vertellen over cliënten en de
manier hoe ze met cliënten en hun wensen en beperkingen omgaan, laat zien dat de cliënt bij
Severinus het uitgangspunt is. Dit zijn de fundamenten voor de hoge cliënttevredenheid. Een 9,2,
waar jullie meer dan trots op mogen zijn! In jullie verslag lezen we een (te?) bescheiden trots en zelfs
een aanmoediging om verder te werken aan een nog hogere cliënttevredenheid. We vragen ons af
wat zo een aanmoediging betekent voor jullie medewerkers? Is dit niet een moment om van te
genieten, trots te zijn op jullie medewerkers en met z’n allen te concluderen dat een 9,2 meer dan
goed is?
Het Kwaliteitsverslag
Als we verder kijken naar het Kwaliteitsverslag zien we dat alle uitgangspunten en vereisten die het
Kwaliteitskader stelt aan het verslag er keurig en meer dan volledig in verwerkt zijn. En toch vinden
we dat jullie jezelf te kort doen. De ‘ziel en passie’ die we bij jullie op de werkvloer en bij het
management voelen, missen we in het verslag. In het verslag lijkt het alsof het systemische de
overhand heeft gekregen en zien we het ‘van mens tot mens’ minder terug. Dat is zonde.
Jullie geven aan het verslag te schrijven als verantwoordingsdocument voor met name het
zorgkantoor en de Inspectie. Dit verklaart mede het technische karakter van het rapport. Met iets
meer lef zou je het Kwaliteitsverslag voor een bredere doelgroep, bijvoorbeeld ook ouders of
potentiele belangstellenden in kunnen zetten. De hoeveelheid werk die het kost om het
Kwaliteitsverslag te ontwikkelen en bovenal de liefdevolle zorg die jullie geven, zouden dit ons
inziens rechtvaardigen.
Excellentie, ethiek en energie: een andere visie op kwaliteit.
We lezen, zien en ervaren dat de cliënt bij jullie in alles voorop staat. Graag willen we jullie
stimuleren om ook in een groter continuüm naar Kwaliteit te kijken. Manon Ruijters gebruikt
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daarvoor een drieluik, waarmee kwaliteit niet alleen wordt bepaald vanuit het oog van de cliënt
(excellentie), maar waaraan ook professionaliteit (excellentie en ethiek) en goed werk (excellentie,
ethiek en energie) worden toegevoegd. Bij ‘goed werk’ gaat het over het hele systeem (dus niet
alleen de cliënt). Naast de vraag voor de cliënt en de ruimte voor de professional om datgene te
doen wat voor het grotere geheel goed is, voegt goed werk daar de vraag aan toe naar energie, dus
naar welzijn, betrokkenheid, betekenis en dergelijke. In dit Kwaliteitsverslag (en overigens ook in de
opzet van het kader) gaat het meer over de ‘enge’ vorm van kijken naar Kwaliteit. Ons advies is 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) medewerkers en de rest van de
organisatie tekort.
Teamreflectie
Zowel in het verslag, gedurende de bezoeken aan de locaties en tijdens het daarop volgende
verdiepende gesprek zien we jullie worsteling met teamreflectie. 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 zien we ook tijdens de bezoeken dat er eigenlijk continu wordt gereflecteerd,
weliswaar in het klein.
Zoek de oplossing in de teams en laat ze zelf een norm 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 dat ze op alle elementen van het Kwaliteitskader reflecteren,
anders gaat het instrumentele karakter overheersen. Realiseer je dat de eis om op een hoger niveau
inzichten te herleiden het instrumentele karakter van de reflecties juist voedt en de energie uit het
team weghaalt. Het achterliggende idee is dat eigen normen leiden tot reflectie, maar de normen
van anderen eerder leiden tot evaluatie, en dus niet het resultaat opleveren wat je eigenlijk zoekt.
Onderschat bovenal niet wat er in de praktijk al dagelijks gebeurt aan teamreflectie.
De vooruitgang die het Kwaliteitskader de gehandicaptenzorg brengt is groot. Maar in het
afrondende gesprek concluderen we ook allemaal dat we als branche nog wat stappen te zetten
hebben.
Het bezoek aan jullie organisatie was een leerzame en prettige ervaring, dank!
Manon Ruijters, hoogleraar leren, ontwikkelen en gedragsverandering VU
Jody Cath, bestuurder SWZ
Jeanne Raaphorst, lid cliëntenraad SWZ
Bertine van Winkel, strategisch adviseur besturende processen SWZ.
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Bijlagen
Bijlage 1 | Overzicht geraadpleegde informatiebronnen
























Resultaten cliëntervaringsonderzoek Customeyes
Zorg-/ondersteuningsplanmethodiek
Zorg-/ondersteuningsplan registraties
Cliënt-/ouder-/wettelijk vertegenwoordiger en medewerkersverhalen
Organisatiefilm ‘Kijkje in de woonhuizen van Severinus’
Organisatiefilm ‘Verstandelijk en ernstig meervoudig beperkt’
Relatiemagazine Te Berde
Meerjarenbeleid ‘Samen duurzaam verder, samen werken aan de bedoeling’
Ziekteverzuimgegevens
Uitkomsten interne en externe audits
Resultaten teamreflecties
Gegevens cliëntenadministratie
Gegevens personeelsadministratie
Rapportage klachtencommissie
Beleid en resultaten terugdringing vrijheidsbeperking
Beleid en resultaten afbouw psychofarmaca
Rapportage vertrouwenspersonen
Incidentenmodule /-rapportage
Calamiteitenrapportage
Verslaglegging ontruimingsoefeningen/ logboek brandalarmering
Controles brandveilig gebruik
Rapportage meldteam huiselijk geweld
Reflectieverslagen intern beraad

Kwaliteitsrapportage Severinus

64

Bijlage 2 | Gegevens Severinus
Cliëntbeeld
Severinus geeft ondersteuning en begeleiding aan 775 cliënten. Het betreft hier 245 extramurale en
516 en 14 VPT cliënten intramurale cliënten. De leeftijdsopbouw van de intramurale cliënten per 3112-2018 is als volgt:
Leeftijdscategorie
0 – 11 jaar
12 – 17 jaar
18 – 29 jaar
30 – 49 jaar
50 – 64 jaar
65 - ouder

Aantal
1
5
99
152
194
65
516

Percentage
0,2
1,0
19,2
29,5
37,6
12,6
100,0

De ZZP opbouw van onze intramurale cliënten per 31-12-2017 is als volgt:
ZZP

Aantal
VG 3
VG 4
VG 5
VG 6
VG 7
VG 8

33
92
119
65
150
16
516

Percentage
6,4
17,8
23,1
12,6
29,1
11,0
100,0

De leeftijd van de intramurale cliënten betreft eind 2018 gemiddeld 46,35 jaar. Verdeling in geslacht:
Daarnaast zijn in november 2018 14 VPT cliënten bij Severinus komen wonen in het wooninitiatief
Oerle.
Geslacht

Aantal
Man
Vrouw

285
245
530

Percentage
53,8
46,2
100,0

Personeelsbeeld
Bij Severinus zijn 1133 medewerkers werkzaam. De leeftijdsopbouw van onze medewerkers wijkt bij
de categorie < 25 jaar af van het branchegemiddelde. Bij Severinus is, vergeleken met de branche,
deze categorie met 20,30% hoog vertegenwoordigd. De leeftijdsopbouw is als volgt:
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Leeftijdscategorie
Gegevens
Aantal personen

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

% van eindtotaal
230
280
220
234
169
1133

20,30%
24,71%
19,42%
20,65%
14,92%
100,00%

In welk deeltijdverband onze medewerkers werkzaam zijn, is in onderstaande tabel weergegeven.
Deeltijdfactor
FTE categorie
0% - 40%
40% - 60%
60% - 80%
80% en meer
Eindtotaal

Aantal personen

Gegevens
% van eindtotaal
217
196
418
302
1133

19,15%
17,30%
36,89%
26,65%
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 2018 is het voortschrijdende verzuim (5,84%) met ongeveer een 0,5% verlaagd, vergeleken met
het jaar ervoor. Dit betreft het percentage verzuim exclusief zwangerschapsverlof. Het verzuimcijfer
wordt met name bepaald door het middellang verzuim. Oorzaken voor verzuim zijn zowel fysiek als
psychisch van aard. De meldingsfrequentie is ten opzichte van 2017 toegenomen. De verzuimduur is
eveneens gedaald. Benchmarkgegevens (Vernet) maken duidelijk dat het verzuim bij Severinus
beneden de landelijke trend (6,3%) ligt.

Severinus

% Kort
1,06%

Meldingsfrequentie
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Verzuim 2018
% Middellang % Lang
2,27%
2,13%

% extra lang
0,38%

Totaal
5,84%
0,93
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Contactgegevens Severinus
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

Bijlage 3 | Cliëntversie
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