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Voorwoord
Voor u ligt het kwaliteitsrapport van de Robert Coppes Stichting over het jaar 2021.
Hierin wordt beschreven wat we het afgelopen jaar op het thema kwaliteit hebben gedaan en
hoe we proberen de kwaliteit voor onze cliënten continu te verbeteren.
De vorm van het rapport is anders dan in voorgaande jaren. Op basis van feedback uit
eerdere interne reflectie en externe visitatie hebben we geprobeerd de cliënt en zijn/haar
perspectief nadrukkelijker aan bod te laten komen. Dat is tenslotte waar het om draait, dat de
cliënt goede kwaliteit van zorg ervaart.
Ook hebben we het rapport dit jaar op een andere wijze opgebouwd. De indeling is nu op
basis van de vijf bouwstenen uit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (KKGHZ), op basis
van ons eigen kwaliteitsmodel en de aanvulling vanuit de sector visueel (VIVIS). In elk
hoofdstuk wordt een bouwsteen besproken waarbij wordt benoemd wat er in 2021 allemaal
gedaan is, wat goed ging en wat nog aandacht nodig heeft.
Het kwaliteitsthema voor 2021 was ‘verbinding’. Het viel in 2021 echter niet altijd mee om
aan dat thema te werken op het niveau dat we zouden willen. Corona speelde op
verschillende momenten in het jaar nog een grote rol. Het belangrijkste doel in die onzekere
tijd was het zorgproces zo goed mogelijk door te laten lopen. Dit heeft zeker geleid tot druk
op de personele bezetting. Ik ben dankbaar te kunnen zeggen dat we door creativiteit en de
ongelooflijke inzet van onze medewerkers goede kwaliteit van zorg hebben kunnen blijven
bieden. Hierdoor was het echter niet altijd makkelijk om de onderlinge communicatie en
verbinding voldoende aandacht te geven en vast te houden, laat staan tijd te vinden om extra
te investeren in de verbinding. Ook het vele thuiswerken, zeker door medewerkers van het
servicebureau, maakte de verbinding en bijvoorbeeld bijeenkomsten met de
aanspreekpunten in het primair proces lastiger. Deze bijeenkomsten gingen online vaak wel
door, maar de toegevoegde waarde en het gevoel echt te ‘verbinden’ is toch anders dan bij
een live overleg.
Er konden gelukkig wel andere projecten rondom verbinding opgestart worden. Deze hebben
vaak wel wat vertraging opgelopen en lopen daarom deels nog door in 2022. Ik denk hierbij
aan Coppes Plaza inclusief documentbeheersysteem, de implementatie van Caren Zorgt en
herijking van inspraak en medezeggenschap. Wat later dan gehoopt zijn dit stuk voor stuk
mooie successen geworden.
Vanaf nu is de belangrijke kapstok bij alles wat we doen de strategie 2021-2026 die we in
2021 hebben vastgesteld. Het grootste deel van dit traject vond in 2020 al plaats maar in
2021 is het strategiedocument met bijbehorende praatplaat afgerond.
De strategie geeft voor de komende jaren de koers aan waaraan we ook de onderwerpen uit
het kwaliteitsrapport kunnen verbinden. De Coppes cliënt is in de strategie immers een van
de perspectieven met daarbij diverse doelen die bijdragen aan verbetering van kwaliteit van
zorg.
De interne reflectie en externe visitatie naar aanleiding van dit kwaliteitsrapport hebben ons
ook dit jaar waardevolle input opgeleverd. Zo zullen we de volgende keer meer het ‘hoe’
omschrijven en concreter in gaan op een aantal onderdelen.
Men vond in het kwaliteitsrapport de rol van de medewerker nog onderbelicht. In de strategie
hebben we, anders dan voorheen, de medewerker juist een prominentere rol gegeven en dit
zullen we in het volgende kwaliteitsrapport dan ook nadrukkelijker aan bod laten komen.
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Waarbij we het advies om de medewerkers te koesteren en goed voor hen te zorgen zeker
ter harte zullen nemen.
Ook kregen we het advies om focus aan te brengen in het ontwikkelen en implementeren
van beleid. Hierbij werd aangegeven dat het van belang is medewerkers ‘landtijd’ te gunnen
bij nieuwe ontwikkelingen. Een zeer waardevol advies wat we zeker mee zullen nemen.
Tot slot was er het idee vanuit de afvaardiging van de cliëntraad om de onderlinge verbinding
tussen cliënten meer te versterken en te kijken wat zij voor elkaar kunnen betekenen. We
kijken er naar uit om dit mooie idee te gaan faciliteren.
Marian van Heerebeek
Bestuurder Robert Coppes Stichting
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1. De Robert Coppes Stichting
De Robert Coppes Stichting is een gespecialiseerde zorginstelling voor blinde en
slechtziende volwassenen met bijkomende problematiek. Onder bijkomende problematiek
verstaan wij psychische, psychosociale, psychiatrische chronische (ernstige tot zeer
ernstige) lichamelijke en/of cognitieve beperkingen.
De Robert Coppes Stichting (hierna te noemen RCS) ondersteunt mensen die een visuele
beperking én bijna altijd ook bijkomende problemen hebben. Juist die combinatie maakt het
leven vaak complex. We zijn een organisatie met een herkenbaar eigen karakter. We
ondersteunen ‘op z’n Coppes’: persoonlijk, kleinschalig, betrokken en ‘Eigen wijs’. Onze
bijzondere deskundigheid en specialistische ervaring zetten we in om mensen het leven te
kunnen laten leiden zoals zij dat zelf graag willen.
De wijze waarop we cliënten begeleiden en ondersteunen, onze visie, is in een gedicht
verwoord en is gebaseerd op een aantal kernwaarden.

1.1 Visie en kernwaarden
Omdat ik gewoon van mensen houd
ben jij van harte welkom
Altijd een warm onthaal
Want jij bent goed zoals je bent
Bij mij mag jij jezelf zijn
Omdat jij meer dan pech hebt met het zien
en pech met nog wat meer misschien
wil ik graag naast je staan
en kom ik op voor jouw belang
Ik ben niet bang
Ik luister goed naar jouw verhaal
Want jij bepaalt waarheen jij gaat
en ik veer mee met waar jij staat
Ik zal ook eerlijk naar je zijn
integriteit zodat we samen kunnen zoeken
naar wat er kan
En wat jij zelf kunt, dat doe jij zelf dan
Ik versta mijn vak
Ik ben deskundig en bekwaam
en leer nog elke dag
Je mag op mij vertrouwen
maar neem daarvoor gerust de tijd
Ik heb geduld en wacht op jou
Omdat ik gewoon van mensen houd

Menslievendheid
Laagdrempeligheid
Warmte
Respect, acceptatie
Mens zijn, los van beperking
Doelgroep visueel
Doelgroep bijkomend
Nabijheid
Veiligheid
Durf
Oprechte aandacht
Eigen regie
Meeveren
Eerlijkheid
Betrokkenheid
Kijken naar mogelijkheden
Zelfstandigheid
Professionaliteit
Expertise
Continu leren
Vertrouwen
Hulpverlening op maat
Onvoorwaardelijke steun
Menslievendheid
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1.2 Kwaliteitsbeleid
Onze focus ligt op het ondersteunen van onze cliënten in het voeren van eigen regie over
hun leven en dus ook over de zorg die ze krijgen. We werken daarbij vanuit zelforganisatie
zodat teams alle ruimte hebben om de cliënt deze regie te laten voeren. We stimuleren de
teams om zelf initiatief te nemen in het werken aan kwaliteit van zorg. Zij weten immers
vanuit de dagelijkse praktijk heel goed waar verbetermogelijkheden liggen.
We hebben een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee we de kwaliteit van zorg volgen en
ook bijsturen waar nodig. Dit systeem levert ons informatie op over waar verbetering nodig
is, deze informatie vertalen we naar werkafspraken om zo de kwaliteit te blijven borgen.
Daarnaast zit de belangrijkste informatie over kwaliteit van zorg voor ons in het contact met
de cliënt; door een goed gesprek te voeren en in gesprek te blijven houden we goed in beeld
hoe zij de zorg ervaren en wat er nodig is om dit te continueren of verbeteren.
We werken binnen de RCS met een aanspreekpuntenstructuur waarbij er voor verschillende
thema’s een specifiek aanspreekpunt per team is. Deze aanspreekpunten hebben geregeld
afstemming met de beleidsadviseur kwaliteit. De aanspreekpunten hebben een belangrijke
rol in het signaleren van knelpunten en vragen en in het informeren van hun directe
collega’s. Ook voor de thema’s kwaliteit, medicatie en ONS zijn er per team
aanspreekpunten benoemd.
Ons kwaliteitsmodel (figuur 1) geeft ons richting in het werken aan kwaliteit vanuit de vijf
bouwstenen: zorgproces cliënt, betekenisvolle reflectie, kennisontwikkeling, ervaringen van
cliënten en ontwikkeling van medewerkers. Deze bouwstenen sluiten mooi aan bij de
bouwstenen van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (zorgproces rond de cliënt,
cliëntervaringen en zelfreflectie zorgteams).
Figuur 1: kwaliteitsmodel RCS

Binnen de sector visueel (VIVIS) wordt gewerkt met een aanvulling op het kwaliteitskader
gehandicaptenzorg (figuur 2). Hierin is per bouwsteen beschreven welke extra indicatoren
moeten worden toegevoegd voor mensen met een visuele beperking. Er worden specifieke
aandachtspunten beschreven die nodig zijn in de benadering en omgeving van mensen die
blind of slechtziend zijn. Hiermee bewaken we specifiek expertise met betrekking tot de
visuele beperking.
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Figuur 2: aanvullende indicatoren sector ZG-visueel

Dit kwaliteitsrapport is opgebouwd aan de hand van de vijf bouwstenen. Per hoofdstuk
behandelen we één bouwsteen en beschrijven we wat we op dit gebied gedaan hebben, wat
er goed ging en wat nog aandacht nodig heeft. Dit alles resulteert vervolgens in een
kwaliteitsplan voor 2022.
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2. Bouwsteen 1: Zorgproces rond de individuele cliënt
De RCS vindt eigen regie van de cliënt belangrijk en wil de cliënt zo goed mogelijk
ondersteunen in het kunnen nemen hiervan. Er wordt gekeken naar wat iedere cliënt nodig
heeft en zorg op maat geboden. Het zorgplan, met hierin doelen en acties, is een vast
onderdeel van de begeleiding en dit wordt op vaste momenten geëvalueerd en bijgesteld.
Tevens maken we gebruik van instrumenten om de kwaliteit van zorg te bewaken, zoals
incidentmeldingen en dossiercontroles.

2.1 Wat hebben we gedaan in 2021
2.1.1. Locatie overleggen
Voor cliënten is het van grote meerwaarde dat ze mee kunnen denken over de zorg die zij
ontvangen. Zij weten zelf immers het beste waar hun wensen en behoeften liggen. Daarom
zijn we in 2021 in alle teams gestart met het organiseren (of doorstarten) van locatieoverleggen met cliënten. Cliënten denken mee over zaken die hun locatie aangaan en
kunnen zelf agendapunten aandragen. In samenspraak met cliënten heeft iedere locatie
gekozen voor een wijze die het best bij de cliënten past. Zo komt het ook voor dat er geen
groepsoverleg is ingericht maar met cliënten individueel het gesprek wordt aangegaan. Kern
is dat op alle locaties alle cliënten betrokken worden bij ontwikkelingen en keuzes. Voor de
AWB teams bleek het inrichten van een vorm van inspraak/medezeggenschap lastiger. Er is
daarom een enquête ontwikkeld waarmee we bij cliënten gaan inventariseren waar behoefte
aan is. Deze moet nog worden uitgezet.

2.1.2. Cliëntdossier
In het cliëntdossier staat alle informatie die relevant is voor de zorg, begeleiding en
behandeling van de cliënt. Om eigen regie te kunnen voeren op het zorgproces is het voor
de cliënt dan ook van belang dat zijn dossier inzichtelijk voor hem is. Dat hij het zorgplan, dat
samen met hem is opgesteld, ten alle tijden digitaal kan inzien en rapportages van
begeleiding kan lezen en hen hierop desgewenst kan bevragen. In het najaar van 2021 is
daarom een projectgroep gestart rondom de implementatie van het digitale cliëntportaal
Caren Zorgt. Er is geïnventariseerd welke cliënten hiervan gebruik wilden maken. Ook is er
pilot geweest waarbij cliënten Caren Zorgt getest hebben. Dit heeft ons belangrijke informatie
gegeven voor de implementatie.
Om de medewerkers handvatten te geven m.b.t. het rapporteren in het clientdossier is de
FRITS-methodiek geïntroduceerd. Dit is een hulpmiddel dat houvast biedt bij het
rapporteren. Het helpt medewerkers om Feitelijk, Respectvol, In begrijpelijk taal, Tastbaar en
Simpel te rapporteren. De implementatie van Caren Zorgt vindt plaats in 2022.
Dit was het eerste volledige jaar waarin alle medewerkers met het elektronisch cliëntdossier
(ECD) ONS werkten. We merkten dat er behoefte was aan extra handvatten om hen te
ondersteunen in het werken met het ECD. Daarom is het handboek ‘cliëntdossier versie 1.0’
ontwikkeld. Het ECD is voortdurend in ontwikkeling en het handboek is dan ook een levend
document wat jaarlijks geëvalueerd en aangevuld wordt. In ieder team is er een
aanspreekpunt ONS. Zij hebben een belangrijke rol in het signaleren van vragen rondom het
ECD en zijn vraagbaak voor hun directe collega’s.
Het cliëntdossier helpt bij de continuïteit van zorg en komt daarmee de veiligheid en kwaliteit
van zorg ten goede. Om de kwaliteit van de dossiers te monitoren worden twee keer per jaar
dossiers gecontroleerd op volledigheid. Aandachtspunten naar aanleiding van deze controles
worden gecommuniceerd naar de betreffende medewerkers. Zij kunnen dan zorgen dat het
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dossier van de cliënt waar nodig up to date gemaakt wordt. Het evalueren en bijstellen van
het zorgplan blijkt een structureel aandachtspunt te zijn. In 2022 zullen daarom de bestaande
werkinstructies worden aangescherpt. Daarnaast wordt er ingezet op scholing rondom dit
onderwerp. Met dit alles willen we bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit van de
dossiers. Zie voor meer informatie over dossiercontroles bijlage 1.

2.1.3 Inhoudelijke verbeterprocessen
Wanneer een cliënt zich bij ons aanmeld om te oriënteren op de zorg die wij kunnen bieden
is het van belang dat dit een prettige ervaring is. We willen dat deze eerste
contactmomenten met onze organisatie laagdrempelig zijn. Dat de cliënt zich gehoord en
gezien voelt en dat hij zich een goed beeld kan vormen van de zorg die wij bieden. Om te
zorgen dat de aanmelding en eventuele plaatsing van nieuwe cliënten soepel verloopt zijn
we in 2021 samen me medewerkers gestart om het proces ‘oriëntatie intake en plaatsing’ te
herzien. We streven hierbij naar een kwalitatief goed proces, zowel qua inhoud als wat
betreft wet en regelgeving. Dit document moet nog worden vastgesteld en
geïmplementeerd.
Met ons beleid voor het melden van incidenten cliënten (MIC) willen we leren van incidenten
en zorgdragen dat een incident een volgende keer voorkomen wordt. Dit omdat een incident
de cliënt schaadt of kan schaden. Middels ons MIC-beleid streven we er dus naar de
cliëntveiligheid en zorgkwaliteit verbeteren. De incidenten worden ieder kwartaal
geanalyseerd om te kijken waar leer- en verbeterpunten zitten. Dit wordt besproken met de
aanspreekpunten kwaliteit van ieder team. Op deze manier willen we ertoe bijdragen dat de
MIC-meldingen een punt van gesprek zijn en blijven binnen de teams. In 2021 hebben we
gemerkt dat het bespreken en leren van incidenten binnen de teams nog extra aandacht
behoeft. In 2022 zal er dan ook extra aandacht worden besteed aan dit onderwerp.
Als je kijkt naar het type incidenten cliënten in 2021 dan valt op dat medicatie incidenten het
meeste voorkomen met 46%, gevolgd door valincidenten (zie bijlage 2 voor meer informatie
over de MIC-meldingen). In 2022 gaan we aandacht besteden aan het beleid valincidenten
en dit toetsen op de organisatie-brede toepassing en waar nodig verbeteracties uitzetten. De
medicatiemeldingen worden besproken met en geanalyseerd door de medicatiecommissie
en naar aanleiding daarvan worden vervolgacties uitgezet.
Naar aanleiding van de herziene handreiking medicatiebeleid van de VGN (juli 2020) zijn we
in 2021 gestart met het herzien van ons medicatiebeleid. Een veilige medicatietoediening is
van groot belang voor de veiligheid en gezondheid van de cliënt. Een goed georganiseerd
medicatieproces verkleint het risico op medicatie incidenten. Bij het herzien van het
medicatiebeleid zijn het inbedden van een goede structuur rondom visitatie door de
apotheker en medicatiebeoordeling een aandachtspunt. De verdere uitwerking en
vaststelling van het beleid krijgt nog een vervolg.
Het (naderend) overlijden van een cliënt is een met emoties omgeven situatie. Zowel voor de
cliënt zelf, zijn naasten als voor medewerkers. We vinden het van belang dat medewerkers
weten hoe te handelen bij een (naderend) overlijden, zodat ze hierin de cliënt en/of diens
omgeving (verwanten en medebewoners) zo goed mogelijk kunnen begeleiden. In 2021
hebben we het beleid rondom overlijden herzien naar aanleiding van vragen vanuit de
organisatie over het handelen omtrent (naderend) overlijden. Hierbij is er aandacht voor
ondersteuning bij voorbereiden van de laatste levensfase, dan wel overlijden. En voor
ondersteuning bij en uitvoering van processen na overlijden. De expertisegroep
Ouderwordende cliënt zal dit nog verder uitwerken.
Om te zorgen dat alle inhoudelijke werkprocessen goed te raadplegen zijn voor
medewerkers hebben we in 2021 ons documentenbeheersysteem Coppes Docs ingericht en
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gelanceerd. In deze database zijn alle beleidstukken en werkinstructies eenvoudig te
raadplegen.

2.1.4 Client aan het woord
In gesprek met Henk en Toine over activiteiten op de woning

“Het is leuk om dingen te planten en uit de tuin te kunnen eten”
Op het Zwijsenplein heeft begeleiding met de bewoners in kaart gebracht wat hun wensen
zijn met betrekking tot activiteiten op de woning. Vervolgens is er gekeken hoe dit omgezet
kon worden in concrete activiteiten. Het is een mooi voorbeeld binnen de RCS bij het
thema ‘verbinding’. Toine en Henk vertellen hier graag meer over.
Toine staat in de woonkamer met een begeleider bij de eettafel waarop een soort van
sjoelbak met biljartballen staat. Ze proberen de ballen in de inkepingen te rollen. Henk
luistert naar de scores die worden opgenoemd. Het blijkt een aangepast ‘poolball-spel’ te
zijn dat heel geschikt is voor mensen met een visuele beperking. Toine vertelt dat hij dit
spel in 2021 tijdens zijn vakantie in Doorn ontdekte en meteen enthousiast was. “Ik heb
toen alles laten opschrijven en uitzoeken over dit spel. En dat mee naar huis gebracht.”
Begeleiding zorgde vervolgens dat het spel op de begroting kwam en werd aangeschaft.
Het spel wordt nu met veel plezier gespeeld door de bewoners. “Iedereen vindt het leuk.”
zegt Toine.
Henk vertelt over een heel andere activiteit, de moestuin waarin bewoners tuinieren. Hij
laat de moestuin zien, waarin twee bakken op hoogte staan. Daarnaast is er ook nog een
stukje veld. Henk vertelt: “Het is leuk om dingen te planten en uit de tuin te kunnen eten.
Het is wel een hoop werk. Ik help soms ook mee met de groenten schoonmaken en
snijden.” In 2021 zijn er heel wat groenten uit eigen moestuin gegeten, zoals wortels,
boontjes en sla. De moestuin is zo’n succes dat er in 2022 via een fonds een kas in de tuin
zal worden geplaatst. Hiermee kunnen de bewoners nog meer van hun moestuin gaan
genieten.
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3. Onderzoek naar ervaringen van cliënten
De mening van cliënten is erg belangrijk voor de RCS. We betrekken de mening van cliënten
dan ook in bijna alles wat we doen. Wij bestaan voor onze cliënten en vinden het dan ook
vanzelfsprekend dat zij mee kunnen denken, adviseren en soms beslissen over het beleid.

3.1 Wat hebben we gedaan in 2021
3.1.1. Cliënttevredenheidsonderzoek
“Ondanks mijn handicap zijn wij als mensen gelijken. Mijn begeleiders staan niet boven me,
maar naast me en beschouwen me als gelijkwaardig”

We kregen een goede waardering van cliënten in 2021. 85,1% van de cliënten gaf aan
tevreden te zijn met de RCS. Dit blijkt uit het cliënttevredenheidsonderzoek wat begin 2021 is
uitgevoerd door Customeyes. Er is gebruik gemaakt van een gevalideerde vragenlijst van
Customeyes, een goedgekeurd instrument uit de waaier van het kwaliteitskader
gehandicaptenzorg. De trotspunten die uit het onderzoek naar voren komen zijn o.a. ‘zelf
keuzes mogen maken’, ‘begeleiders weten waar ik goed in ben’, ‘veilig voelen bij persoonlijk
begeleider’.
“Dat ik niks hoef uit te leggen over mijn beperking. Op de een of andere manier voelen zij
het aan of vragen het. Dat vind ik zo fijn, echt super!”

De tevredenheidsscore was begin 2021 wel lager dan in 2017 (85,1% t.o.v. 92,2%). Dit is
deels te verklaren door corona. De aandachtspunten liggen onder andere op het gebied van
activiteiten buiten de deur, bekendheid met medezeggenschap, betrokken worden bij keuzes
in huis en hulp bij gezond leven. De aandachtspunten zijn uitgewerkt in de strategie voor de
komende jaren en worden op organisatieniveau opgepakt. Zo wordt er een medewerker
opgeleid tot diëtiste.
“Het huis is oud, daar zou iets aan gedaan kunnen worden”

Ook wordt er ingezet op levensloop-bestendige zorg, waarbij er ook aandacht is voor een
passende huisvesting. Daarnaast heeft ieder team de resultaten van de meting geanalyseerd
en eigen actiepunten geformuleerd. Voorbeelden van acties die uitgezet zijn: het vormgeven
een jaarlijks gesprek met de cliënt over hoe hij/ zij dagbesteding ervaart en waar eventuele
verbeterpunten liggen. Zorgen voor meer beweging voor cliënten, bijvoorbeeld samen
tandemfietsen of wandelen. En het door begeleiders aanleren van vaardigheden op het
gebied van ICT, zodat ze cliënten hierin beter kunnen begeleiden.
“Ze helpen qua voeding wel, maar beweging is er weinig
omdat er te weinig tijd voor is”
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3.1.2. Klachten en vertrouwenspersoon
Het kan gebeuren dat er in de ondersteuning van de cliënt dingen niet lopen zoals hij had
gewild. Dat de cliënt ontevreden is over de zorg of een klacht heeft. We vinden het dan
belangrijk dat de cliënt dit met ons kan delen, zijn verhaal kan doen, zodat we samen kunnen
zoeken naar een oplossing. In 2021 hebben we de klachtenregeling voor cliënten herzien. Er
is een herziene brochure gemaakt voor cliënten en beleid en een informatiekaart voor
medewerkers. Bij onvrede of een klacht kan een cliënt gedurende het hele traject
ondersteuning krijgen van een interne of externe cliëntvertrouwenspersoon. De cliënt kiest
zelf wie hem/ haar mag bijstaan. We hebben de cliënten via de mail geïnformeerd over de
klachtenregeling en tijdens de Coppesdag van november 2021 heeft de vertrouwenspersoon
zichzelf voorgesteld aan onze medewerkers. In 2021 zijn er geen formele klachten
ingediend. Wel zijn er bij de cliëntvertrouwenspersoon vier kwesties gemeld. Eén kwestie
was verjaard, de andere zijn behandeld en afgerond. Dat er in 2021 geen klachten en weinig
kwesties waren komt mogelijk doordat teams/ medewerkers veel in gesprek zijn met de cliënt
en in de directe lijn zaken oplossen. Tevens kan het ook duiden op nog onvoldoende
bekendheid met het melden van klachten en de vertrouwenspersoon. Daarom zetten we in
op het onder de aandacht brengen van de klachtenregeling o.a. door inzet van
koffie/ontmoetingsmomenten van de cliëntvertrouwenspersoon met cliënten en teams
waarbij de regeling en de rol van de cliëntvertrouwenspersoon nadrukkelijk wordt toegelicht.

3.1.3 Medezeggenschap cliënten
Doordat cliënt met ons meedenken of ons adviseren bereiken wat dat (nieuwe)
ontwikkelingen aansluiten op hun wensen en behoeften. We geven invulling aan
medezeggenschap door informatie over ontwikkelingen in de organisatie zoveel mogelijk te
delen en cliënten zoveel mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van beleid en nieuwe
plannen. In 2021 zijn we gestart met de nieuwe medezeggenschapsregeling. De lokale
cliëntenraad is omgevormd naar een cliëntenraad AWB en VPT en er is een doorstart
gemaakt met een nieuwe bezetting.

3.1.4. Cliënt aan het woord
Guus Kusters over zijn tijd bij de CCR

“Het is fijn dat er korte lijntjes zijn”
Guus (1952) is ondernemende man met een visuele beperking. Hij krijgt al 38 jaar
begeleiding vanuit de Robert Coppes Stichting en vindt het een fijne organisatie waar de
cliënt centraal staat. “Er wordt naar je vragen geluisterd en zorgvuldig mee omgegaan. En
het is fijn dat er korte lijntjes zijn en je gewoon contact kunt hebben met de directie of de
front office.” vertelt Guus.
Omdat Guus het belangrijk vond om vanuit cliënten AWB mee te denken over de kwaliteit
van zorg van de RCS begon hij circa 8 jaar gelden bij de (toen nog) lokale cliëntenraad.
Na 5 jaar ging hij aan de slag bij de CCR. Guus blikt terug op de zijn begintijd: “Het was
wel wennen, om beleid en de begroting door te nemen. Maar na de tweede en derde keer
ging het stukken beter.” Hij geeft aan dat hij zich voor steeds meer zaken ging
interesseren en daardoor steeds meer dingen ging doen binnen de medezeggenschap. Zo
is hij ook voorzitter van de lokale cliëntenraad geweest. “Daar heb ik flink energie in
gestoken.”
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De voor Guus belangrijke onderwerpen binnen de CCR
in 2021 waren vooral de betrokkenheid bij het
meedenken over de profielschets van de nieuwe
bestuurder en het deelnemen aan het voeren van
sollicitatiegesprekken. Bij de RCS sluit namelijk altijd een
lid van de CCR aan in de sollicitatieprocedure van
nieuwe medewerkers. Guus geeft aan dat hij dit een
goede methode vindt. “De cliënt kan dan ook mee
bepalen of het een goede kandidaat is.”
Guus heeft onlangs na ruim twee termijnen afscheid
genomen van zijn werk binnen de centrale cliëntenraad
(CCR). Zijn afscheid was, ondanks dat hij niet zo graag in
het middelpunt van de belangstelling staat, fijn. “Ik ben
blij dat ik het heel goed gedaan heb, door de waardering
die ik bij mijn afscheid kreeg”. Hij kijkt goed terug op zijn
tijd binnen de CCR en heeft inmiddels een nieuwe
uitdaging gevonden. “Ik ben iemand die graag een daginvulling en structuur heeft. Daarom
ben ik wat anders gestart dit jaar. Ik ben aangesloten bij het team ‘Toegankelijkheid
Vught’, daar kijk ik samen met iemand anders binnen organisaties naar de
toegankelijkheid.” Guus gaat met veel enthousiasme deze nieuwe uitdaging tegemoet.
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4. Zelfreflectie in zorgteams
Het werken met de doelgroep blinden en slechtziende volwassenen met bijkomende
problematiek is uitdagend en specialistisch werk. Dit vraagt om medewerkers die vanuit hun
hart werken én kunnen reflecteren op hun handelen. Onze teams hebben vanuit
zelforganisatie veel regelruimte om cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen, samen te
werken en zich als team te ontwikkelen.

4.1.Wat hebben we gedaan in 2021
4.1.1 Zelfreflectie
“Creativiteit en inspelen op de unieke cliënt is onze sterke kant”

We maken gebruik van verschillende methoden tot zelfreflectie. Binnen een aantal teams
heeft er coaching of intervisie plaatsgevonden. Er is een begin gemaakt met het inbedden
van moreel beraad binnen de organisatie, dit krijgt een vervolg in 2022. Ieder team heeft op
zijn eigen wijze aandacht voor reflectie op kwaliteit van zorg en zet hier concrete acties op
uit. Hieronder volgen een aantal voorbeelden hiervan. Deze mooi laten ook mooi zien hoe
binnen de RCS wordt gewerkt aan het thema verbinding.
“Meer aansluiten op wensen en behoeften van deelnemers
wat betreft dagbesteding”

Dagbesteding Coppes Couleur heeft dit jaar een slag gemaakt in het activiteitenaanbod voor
cliënten. Het team is gestart met een inventarisatie om de wensen en behoeften van cliënten
in kaart te brengen op dit gebied. Hieruit bleek o.a. dat er meer behoefte was aan samen
koken en eten. En ook om dit te doen buiten de ‘normale’ dagbestedingstijden. Op deze
manier is er een kookclub ontstaan. Deze komt maandelijks bij elkaar in de avond en is een
groot succes.
“Het is de kunst om het luchtig te houden”
Op de Taalstraat is het onderwerp ‘sfeer binnen de woning’ een belangrijk aandachtspunt
geweest in 2021. Doordat bewoners elkaar niet uitkiezen, kan het soms een uitdaging zijn
om aansluiting te vinden op elkaar. De begeleiders zijn als team in gesprek gegaan over dit
onderwerp, bijvoorbeeld over wat dit met henzelf doet. Ook zijn ze in gesprek gegaan met de
cliënten over de sfeer op de groep. Daarbij was het de kunst het luchtig te houden en het
onderwerp dus vooral niet te zwaar te maken. De gesprekken hebben input gegeven over
hoe verder met dit onderwerp aan de slag te gaan. Begeleiders zorgen bijvoorbeeld dat ze
erbij zitten tijdens een koffie-moment zodat ze waar nodig het gesprek tussen bewoners
kunnen begeleiden. Doordat er in 2021 een hoog ziekteverzuim was op de groep heeft
begeleiding nog niet alles kunnen oppakken wat er bedacht was, dit krijgt dus nog een
vervolg.
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“We zoeken naar manieren om de communicatie
binnen het team te optimaliseren”

Team AWB Nijmegen is in 2021 bezig geweest met het verbeteren van de communicatie
binnen het team. Dit omdat de communicatie op teamniveau geregeld onduidelijkheden
opriep. Er werden geen duidelijke afspraken gemaakt waardoor teamleden een eigen versie
van de afspraak hadden en er werden geen heldere besluiten genomen. Het team is hiermee
aan de slag gegaan met een externe coach. Dit heeft o.a. geresulteerd in een andere manier
van vergaderen en meer bewustwording over het nemen van heldere besluiten.
“We kijken naar wat onze bewoners individueel nodig hebben”

Binnen de woonvorm Zwijsenplein zijn in 2021 gerichte activiteiten aangeboden. Dit is
ontstaan doordat bleek dat dagbesteding buitenshuis niet bij alle cliënten goed aansloot. Met
cliënten is er gekeken waar hun interesse ligt en waar ze blij van worden, zodat er goed kan
worden aangesloten bij de beleving van cliënten. Zo worden er bijvoorbeeld muziekactiviteiten gedaan en wordt er wekelijks yoga-les gegeven. Daarnaast is er een moestuin
opgezet waarin cliënten zelf tuinieren.
“Ons normaal is niet normaal, maar heel bijzonder”

Naast de zelfreflectie binnen de teams doen we ook aan zelfreflectie samen met Koninklijke
Visio en Bartiméus middels werkbezoeken die we gezamenlijk organiseren. Deze vonden in
2021 vanwege corona digitaal plaats. Verschillende woon-begeleiders hebben kennis en
ervaringen uitgewisseld. Een van de belangrijkste inzichten was dat medewerkers veelal
onbewust bekwaam zijn: ze doen specifieke aanpassingen in de omgeving en begeleiding
m.b.t. de doelgroep, maar zijn zich hier veelal niet bewust van. Het uitwisselen tussen de
organisaties heeft bijgedragen aan bewust-wording hierin. De werkbezoeken waren dan ook
een groot succes en zullen jaarlijks blijven plaatsvinden. Zie voor het verslag met conclusies
uit de werkbezoeken bijlage 3.
“We zijn onbewust ontzettend bekwaam”

4.1.2 Multidisciplinaire cliëntbesprekingen onvrijwillige zorg:
In 2021 zijn we gestart met een multidisciplinaire cliëntbespreking onvrijwillige zorg eens per
kwartaal. Dit is een overleg waarin de gedragswetenschappers met een psychiater en
begeleiders in gesprek gaan over casuïstiek t.a.v. inzet van onvrijwillige zorg binnen de RCS.
Bij het overleg kunnen ook externe deskundigen aansluiten zoals een huisarts of arts
verstandelijk gehandicapten. Gezamenlijk worden casussen besproken met als doel helder
krijgen of en wanneer iets onvrijwillige zorg is en hier dan vervolgens naar te handelen wat
betreft wet en regelgeving. De thematiek vanuit deze besprekingen raken vaak aan het
grensvlak tussen eigen regie van de cliënt versus de beschermwaardigheid van de cliënt.
Anders gezegd: zijn er grenzen aan de eigen regie en welke rol speel je daarin als
medewerker of organisatie. Deze besprekingen hebben onder andere geleid tot het proces
dat we zijn gestart om eigen regie verder te definiëren (zie ook hoofdstuk 7 kwaliteitsplan
2022).
De multidisciplinaire cliëntbespreking onvrijwillige zorg is onderdeel van het beleid op
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onvrijwillige zorg en het bewustwordingsproces dat binnen de RCS op het gebied van
onvrijwillige zorg is ingezet. Het beleid rondom onvrijwillige zorg wordt begin 2022
geëvalueerd en daarna verder aangescherpt op basis van de ervaringen. De besprekingen
zullen in ieder geval worden gecontinueerd.

4.1.3. Medewerkerstevredenheidsonderzoek:
Eind 2021 is het medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat
medewerkers trots zijn op de betrokkenheid bij de cliënt, het werken met de collega’s en met
de doelgroep. De verbeterpunten liggen op het vlak van werkdruk, communicatie en
duidelijkheid over werken vanuit zelforganisatie. Medewerkers beoordeelden de RCS met
een 7,4 voor werkgeverschap, een 8,0 voor bevlogenheid en een 7,7 voor autonomie.
Overall zien we op vrijwel alle onderdelen een stijging van de scores ten opzichte van het
onderzoek in 2018. Naar aanleiding van de resultaten mogen we de titel ‘World Class
Workplace’ voeren, een blijk van waardering van medewerkers waarmee we hopen nieuwe
medewerkers aan ons te kunnen binden. De uitkomsten van het onderzoek worden nog
omgezet naar concrete verbeteracties per team.

4.1.4. Klachtenregeling en Klokkenluidersregeling medewerkers:
Binnen de RCS moet iedere medewerker klachten of problemen die hij ervaart binnen zijn
werk op een veilige en vertrouwelijke manier kunnen melden. We hechten er waarde aan dat
klachten op een transparante en veilige wijze worden behandeld en dat we hiervan leren. In
2021 hebben we onze klachtenregeling en de klokkenluidersregeling medewerkers herzien.
De uitvoering van de klachtenregeling is sinds 2021 ondergebracht bij een externe
organisatie omdat de samenwerking met een collega instelling op dit punt kwam te vervallen.
Via diezelfde externe organisatie wordt een vertrouwenspersoon medewerkers ingezet. Deze
vertrouwenspersoon is zowel te consulteren voor de klachtenregeling medewerkers als voor
de klokkenluidersregeling. De inhoud van de regelingen en de mogelijkheden om hier
gebruik van te maken zijn onder de aandacht gebracht via Coppes Plaza. De
vertrouwenspersoon heeft zich voorgesteld op de Coppesdag van november 2021 en daarbij
een toelichting gegeven op zijn rol en werkwijze in beide regelingen. In 2021 zijn er geen
formele klachten of kwesties ontvangen.

4.1.5. Melden incidenten medewerkers (MIM):
We hanteren een meldingensysteem voor incidenten waar medewerkers bij betrokken zijn.
Als een medewerker op welke manier dan ook schade ondervindt tijdens uitvoering van het
werk dan dient hij een MIM-melding te doen. In 2021 is er één MIM melding ontvangen. Het
interne onderzoek is afgerond. Dit heeft geleid tot interne acties die zijn uitgevoerd in 2021.

4.1.6. Verbreden van behandel- en verpleegkundig team:
Het verpleegkundig team is in 2021 verder ingevuld en opgeleid en kan breder ingezet gaan
worden binnen de organisatie. Er zijn voornemens dit in 2022 verder uit te rollen binnen de
gehele organisatie. Daarnaast is er gestart met samenwerkingen met andere professionals,
zoals ergotherapeuten en een specialist ouderengeneeskunde. In 2022 willen we
onderzoeken hoe we dit op een structurele manier kunnen gaan opzetten en uitbreiden. Dit
is onderdeel van het thema levensloopbestendige zorg uit de strategie 2021 – 2026.
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5. Kennisontwikkeling
De RCS richt zich specifiek op het ondersteunen van blinde of slechtziende volwassenen
met bijkomende problematiek. Het blijven ontwikkelen en delen van kennis en expertise is
dan ook een belangrijk speerpunt binnen onze organisatie, zodat we onze cliënten de best
mogelijke zorg kunnen bieden. We zoeken hierin ook de samenwerking op met andere
organisaties. Onder de naam ‘Kennis Over Zien’ werkt de RCS samen met Bartiméus,
Koninklijke Visio, de Oogvereniging en MaculaVereniging aan het ontwikkelen en delen van
kennis.

5.1.Wat hebben we gedaan in 2021
5.1.1. Projecten
We hebben op het gebied van Expertise, Innovatie en Kennis (EIK) mooie resultaten
geboekt. Hieronder volgt een greep uit onze projecten:

-

‘Hidden treasures revealed’: in dit project is de specifieke benadering en hulpverlening
aan mensen met een visuele beperking en ernstige psychische aandoeningen in kaart is
gebracht. Dit heeft in 2021 geresulteerd in een succesvolle afronding van een
promotietraject van een van onze medewerkers, Marit van Buijsen. Tevens heeft dit
geleid tot een voorstel voor vervolgonderzoek gericht op Active Recovery Triad (ART).
Het voorstel voor vervolgonderzoek naar ART is uitgewerkt tot een nieuw vierjarig
promotieonderzoek dat in 2022 in samenwerking met Amsterdam UMC, locatie VUmc
van start zal gaan. ART is binnen de GGZ een nieuwe standaard voor langdurige zorg.
De principes van ART kunnen een veelbelovend kader bieden voor het verbeteren van
zorg voor cliënten met een visuele beperking en ernstige psychiatrische aandoeningen.

-

‘PsyMate’: dit project richtte zich op het voor onze cliëntengroep toegankelijk maken van
een app voor het registreren en plaatsen van emoties. Op basis van de ervaringen
binnen het project is een nieuwe subsidieaanvraag ingediend. Deze is gericht op het
volledig toegankelijk maken van de online resultaten uit de PsyMate voor mensen met
een visuele beperking en op de implementatie en evaluatie ervan.

-

Het casusboek met beschrijvingen van blinde en slechtziende mensen met meervoudige
bijkomende problematiek is in voorbereiding op publicatie. Dit vindt plaats in 2022. Dit
casusboek is bedoeld als illustratie bij de beschrijvingen die de andere projecten
opleveren én om andere belanghebbenden bewust te maken van het bijzondere karakter
van deze doelgroep en de specialistische expertise die nodig is om met deze mensen te
werken en passende zorg te bieden.

5.1.2. Expertisegroepen:
We nemen deel aan een aantal landelijke expertisegroepen samen met Visio en Bartiméus.
Voor een aantal daarvan geldt dat we op hetzelfde of ander thema ook intern een
expertisegroep hebben ingericht (de ouder wordende cliënt, oriëntatie en mobiliteit, cliëntICT, presentie). De expertisegroepen hebben een belangrijke rol in het ontwikkelen en delen
van kennis. Ze vormen een belangrijke schakel tussen kennis en praktijk.
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5.1.3. Kennis delen
Kennis die is ontwikkeld in projecten of binnen expertisegroepen hebben we gedeeld op
(inter)nationale congressen, Coppesdagen en kennisdagen. Zo hebben we in 2021 samen
met Visio en Bartiméus een landelijke, digitale, kennisdag georganiseerd. Vanuit de RCS is
actief meegewerkt in de voorbereiding van het programma en is inhoudelijk bijgedragen door
onderzoekers, cliënten en bestuurder van onze organisatie. De kennisdag was erop gericht
om kennis en expertise rondom leven met een visuele beperking breed te delen met
medewerkers en geïnteresseerden.
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6. Ontwikkeling van medewerkers
De RCS vindt het belangrijk huidige en toekomstige (zorg)professionals op te leiden, onder
andere in de specifieke kennis en expertise rondom mensen met een visuele beperking en
bijkomende problematiek. Daartoe werken we met ons eigen basiscurriculum. We hebben
de insteek dat onze medewerkers continu blijven leren en ontwikkelen.

6.1.Wat hebben we gedaan in 2021
6.1.1. Ontwikkeling (toekomstige) medewerkers
Het Coppes Leerplein is in 2021 gelanceerd. Dit is dé plek waar medewerkers zich kunnen
aanmelden om leermodules te volgen en waar ze hun eigen leergeschiedenis kunnen
bijhouden. De leermodules zijn geordend in de volgende categorieën: visuele beperking,
psychische gezondheid, lichamelijke gezondheid, begeleidingsmethoden, organisatie,
veiligheid en overig. De eerste stappen op het pad van implementatie van het leerplein zijn
gezet door o.a. op teamniveau te informeren en te oefenen. De vervolgstappen zijn het
inrichten van scholingsprofielen/leerroutes naar functie, op teamniveau inzage in voortgang
en het ontwikkelen van een gezamenlijk Leerplein i.s.m. Visio en Bartiméus. In 2021 zijn hier
de eerste gesprekken over gevoerd.
In 2021 hebben veel medewerkers modules uit het basiscurriculum gevolgd, zoals de
basiscursus functioneren met een visuele beperking, maar ook inhoudelijke modules zoals
‘een andere informatieverwerking’, ‘ik zie ik zie wat jij niet ziet’ en ‘niet lekker in je vel zitten’.
Ook zijn er modules gevolgd zoals ‘motiverende gespreksvoering’ en ‘digitale
toegankelijkheid’.
De RCS en het Koning Willem 1 College zijn in 2021 een samenwerking gestart. Doel
hiervan is om de opleiding MBO maatschappelijke zorg (niveau 3), uitstroomrichting
specifieke doelgroepen vorm te geven binnen de praktijk van onze organisatie. Door de
opleiding volledig te integreren in de praktijkomgeving willen we bereiken dat de kwaliteit van
de opleiding en zorg, voor onze cliëntengroep versterkt wordt. We willen de instroom van
nieuwe medewerkers vergroten. Door de nieuwe medewerkers goed voor te bereiden op het
werken met de specifieke doelgroep willen we zorgen dat medewerkers minder snel afhaken.
In 2021 zijn 10 stagiaires niveau 3 maatschappelijke zorg (BOL) bij de RCS gestart.

6.1.2. Communicatie en verbinding
Naar aanleiding van signalen vanuit de OR zijn we begin 2021 gestart met gesprekken met
teams over communicatie en verbinding. Dit heeft geleid tot een aantal acties om dit
onderwerp te versterken. Het Strategisch Team (ST) zal deze zomer aansluiten bij diverse
koffiemomenten op de locaties voor informeel contact. Medewerkers primair proces zijn
uitgenodigd voor een individueel ‘verbindingsgesprek met een lid van het ST (naar keuze).In
dit gesprek wordt ingegaan op de persoonlijke situatie van de medewerker; hoe hij/ zij in het
werk zit en in hoeverre hij/zij zich verbonden voelt met de organisatie. Ook gaan we in op
expertise/ kennis van de medewerkers en of we deze verder kunnen ontsluiten voor de rest
van de organisatie. De eerste gesprekken hebben plaatsgevonden en zijn positief
ontvangen.
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De RCS neemt ook deel aan het traject InDialoog van IZZ op basis van financiering van
VGN. Dit betekent dat we het wetenschappelijk onderbouwde instrument InDialoog gaan
implementeren binnen de RCS. InDialoog gaat uit van gestructureerde gespreksvoering
binnen het team en vervolgens tussen het team en de bestuurder. Dit als middel om de
verbinding met de organisatie te versterken. IZZ draagt zorg voor opleiding van de ST leden
en een aantal andere medewerkers tot gespreksleider. De gespreksleiders gaan de teams
begeleiden in het voeren van de onderlinge dialoog en het vertalen hiervan naar een gesprek
met de bestuurder. De gesprekken zijn gestart in het najaar van 2021.
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7. Kwaliteitsplan 2022
Om te zorgen dat kwaliteit van zorg onder de aandacht blijft stellen we, naast het
kwaliteitsrapport, jaarlijks een kwaliteitsplan op. Dit geeft ons houvast en richting voor het
continue werken aan kwaliteit.
Het kwaliteitsplan van 2021 had het thema ‘verbinding’. Dit thema zit verweven in de
projecten die we dit jaar hebben uitgevoerd. Hierin hebben we steeds de verbinding binnen
de organisatie en met cliënten opgezocht. Wel zorgden de corona-maatregelen, waarbij
afstand moest worden gehouden en (team)overleggen veelal digitaal plaatsvonden, dat het
maken van verbinding met elkaar minder vanzelfsprekend was. Dit maakt dat we in 2022
extra willen investeren op het onderling verbinden.
In de projecten die we doen om kwaliteit van zorg te verbeteren merken we dat deze veelal
meer tijd dan één jaar in beslag nemen. Daarnaast signaleren we bij het ontwikkelen van
nieuw beleid dat we nog meer aandacht mogen hebben voor de implementatie hiervan. Voor
een goede implementatie is verbinding tussen het primaire proces en andere onderdelen uit
de organisatie van groot belang. Wanneer we hierin samenwerken en afstemmen kunnen we
samen zorgen dat nieuw beleid goed ingebed wordt in de organisatie in een vorm die
medewerkers herkennen en die bij hun werkveld aansluit. In verbinding met elkaar kunnen
we zo ook de best mogelijke zorg voor de cliënt realiseren.
Duidelijk moge zijn dat ‘verbinding’ ook in 2022 een belangrijke rode draad is binnen ons
kwaliteitsplan. Vanuit dit overstijgende hoofdthema richten we ons kwaliteitsbeleid in 2022 in
rond verschillende subthema’s. Dit staat schematisch weergegeven in onderstaande figuur.
Figuur 3: Infographic kwaliteitsplan 2022
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Hieronder worden de sub-thema’s nader beschreven:
1. In verbinding met de cliënt
We blijven ons ontwikkelen in het zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en
behoeften van de cliënt. Dit doen we door:
- Het verder handen en voeten geven aan onze visie op zorg door het gesprek hierover
te blijven voeren. Onderdeel hiervan betreft het werken aan een duidelijke definitie
dan wel benaderingswijze t.a.v. ‘eigen regie’ van cliënten. Ook gaan medewerkers
aan de hand van intervisie en moreel beraad met elkaar in gesprek over eigen regie
van cliënten.
- We ontwikkelen het profiel van de Coppes professional verder uit door benodigde
competenties, kennis en vaardigheden meer in beeld te brengen. Met dit profiel
maken we duidelijk wat we van medewerkers binnen de Coppes verwachten in brede
zin. Het blijven ontwikkelen en delen van expertise is hier ook een belangrijke
onderdeel van. Dit profiel geeft ons richting bij het aannemen van nieuwe
medewerkers en in de ontwikkeling van medewerkers binnen de RCS.
- We herijken het beleid rondom onvrijwillige zorg op basis van ervaringen uit 2021.
Hierin speelt de relatie met de definitie / handelwijze van ‘eigen regie’ een belangrijke
rol.
2. Onderlinge verbinding
We stimuleren de verdere verbinding binnen teams maar ook tussen teams binnen het
primair proces, het servicebureau, EIK en het management. Deze verbinding zorgt dat
we elkaar kunnen voeden en samen blijven bouwen aan (het ontwikkelen van) kwalitatief
goede zorg voor de cliënt. Dit doen we o.a. door:
- Het continueren van InDialoog: een gestructureerde gespreksvoering binnen het
team en tussen het team en de bestuurder als middel om de verbinding met de
organisatie te versterken.
- We evalueren en optimaliseren de aanspreekpuntenstructuur.
- Vanuit EIK wordt actief ingezet op het delen en ophalen van kennis en expertise in de
zorg.
3. Bewustwording medewerkers
We willen het onderwerp ‘kwaliteit’ nog meer van de teams maken. Zorgen dat teams
zich bewust zijn van hoe zij in de dagelijkse praktijk al bezig zijn met kwaliteit van zorg.
En vooral hoe zij door een gerichte aanpak hier ook concrete stappen in kunnen maken
om dingen nog verder te verbeteren/ontwikkelen.
Teams hebben eigen kwaliteitsdoelen gesteld voor 2022 waar ze gericht mee aan de
slag gaan en waarvan de voortgang en resultaten worden gedeeld in het
aanspreekpuntenoverleg kwaliteit.
In de gekozen teamdoelen zien we dat er behoefte is aan het werken aan verbinding
tussen medewerkers, maar ook dat de verbinding met de cliënt wordt opgezocht.
Voorbeelden van kwaliteitsdoelen van teams zijn: het ontwikkelen van een handboek
dagbesteding, optimaliseren van teamcommunicatie, samen met de cliënt activiteiten
organiseren en ondersteuning van cliënten bij een gezond leven.
4. Verbeteren van de kwaliteit van het zorgproces
We leggen focus op het optimaliseren van het zorgproces via verbetertrajecten op
diverse processen en trajecten, namelijk:
- De kwaliteit van het zorgplan (o.a. aandacht voor evalueren en bijstellen zorgplan).
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Het versterken van en leggen van nieuwe verbindingen met externe deskundigen in
het kader van levensloopbestendige zorg.
- Het vaststellen van het proces oriëntatie intake en plaatsing.
- Het vaststellen van het beleid overlijden.
- Het herzien en vaststellen van het medicatiebeleid.
Om te zorgen dat ons aanbod blijft aansluiten bij de wensen en behoeften van cliënten
gaan we ook aan de slag met het door ontwikkelen van onze visie op dagbesteding en de
verdere ontwikkeling van ons plan voor voldoende en passende huisvesting
(levensloopbestendig).
5. Borgen van kwaliteit van zorg
We willen sterker inzetten op het werken volgens de PDCA cyclus om beleid en
processen in de organisatie beter te borgen.
- In dit kader continueren we het systeem van kwartaalrapportages op indicatoren van
kwaliteit.
- We optimaliseren de MIC en MIM procedures waar het gaat om analyse en opvolgen
van incidenten. Hieraan voorafgaand investeren we in verdere bewustwording bij
medewerkers rond dit thema.
- De systematiek van periodieke dossiercontroles wordt gecontinueerd met extra
nadruk op de follow-up van verbeterpunten bij herhaalcontroles.
- We zetten een interne audit systematiek in om aan de hand van een audit-agenda
systematisch interne audits te doen binnen de organisatie. Hiertoe zullen interne
medewerkers worden opgeleid.
De onderdelen van dit kwaliteitsplan zijn verwerkt in het jaarplan van de Robert Coppes
Stichting 2022. Dit jaarplan is gebaseerd op de lijnen van de strategie 2021-2026 van de
RCS. In het jaarplan 2022 werken we zoveel als mogelijk vanuit samenhang tussen
initiatieven om de bovenliggende strategische thema’s verder in te kunnen vullen.
Monitoring van ontwikkelingen t.a.v. het kwaliteitsplan vindt plaats via de
kwartaalrapportages van het service bureau, deels via de kwaliteitsindicatoren en deels via
de voortgangsrapportage op het jaarplan. In kwartaal 4 starten we met evaluatie van het
kwaliteitsplan 2022 en het ophalen van input voor het kwaliteitsplan 2023.
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8. Interne reflectie & externe visitatie
Interne reflectie
Op 9 mei heeft er een interne reflectie in het kader van het kwaliteitsrapport plaatsgevonden.
Dit is gedaan met een afvaardiging van de centrale cliëntenraad, een afvaardiging van de
ondernemingsraad en een afvaardiging van de raad van toezicht. Tevens namen de
bestuurder, de manager primair proces, bestuurssecretaris, P&O adviseur en
beleidsadviseur deel aan de reflectie.
Ter voorbereiding op de bijeenkomst hebben de deelnemers het kwaliteitsrapport ontvangen
en doorgenomen. Daarbij is het van belang te vermelden dat het rapport dit jaar in een
andere vorm is gegoten dan voorgaande jaren. De insteek daarbij was om het
cliëntperspectief beter naar voren te laten komen in het rapport. Dit was namelijk een
aandachtspunt n.a.v. de externe visitatie en interne reflectie van voorgaande jaren.
Het verslag van de interne reflectie, met daarin de adviezen voor het volgend jaar zijn in dit
hoofdstuk weergegeven.
Eerste indruk
De eerste indruk van het rapport is positief. Aangegeven wordt dat het een helder en bondig
rapport is dat goed leesbaar is. Ook wordt benoemd dat het cliëntperspectief mooi naar
voren komt door de interviews, quotes en de verhalen vanuit de teams. De nieuwe opzet van
het rapport wordt als geslaagd ervaren. Het rapport maakt voor de deelnemers duidelijk wat
kwaliteit is, dit mag echter nog concreter worden uitgewerkt in het rapport. En het
kwaliteitsplan 2022 geeft een goede uitblik naar de plannen voor dat jaar.
Wat kan er beter
In het kwaliteitsrapport zou meer concreet beschreven mogen worden hoe we werken aan
kwaliteit. Hoe onderscheid de RCS zich hierin? Wat zijn de wensen en behoeften van de
cliënt op het gebied van kwaliteit? En wat zijn de trotspunten van de RCS op dit onderwerp?
Door de afvaardiging vanuit de cliëntenraad wordt benoemd dat ‘kwaliteit van tijd’ een
belangrijk aandachtspunt is binnen de RCS. Dit betekent dat begeleiders wanneer zij in
contact gaan met de cliënt ook echte aandacht hebben en zich niet laten afleiden door
andere zaken. Het kijken naar wat iedere unieke cliënt nodig heeft en het ‘out of the box’
denken wordt door de afvaardiging vanuit de cliëntenraad benoemd als een kracht van de
RCS m.b.t. kwaliteit van zorg.
Er is behoefte dat in het rapport meer beschreven wordt wat er ‘schuurt’ binnen de
organisatie in het werken aan kwaliteit van zorg. De realiteit is namelijk dat de organisatie
veel moet en wil bereiken op het gebied van kwaliteit en dat dit soms ook voor een
spanningsveld zorgt, bijvoorbeeld als je kijkt naar het onderwerp eigen regie versus
beschermwaardigheid van client. Het gaat om de dilemma’s die we tegenkomen en dat het
van belang is hierover met elkaar in dialoog te gaan. Dit wordt ook benoemd als ‘kwaliteit
met een grote K’. Men vraagt zich tegelijkertijd af of medewerkers voldoende weten wat dit
precies inhoudt en dat het een aandachtspunt is om medewerkers hier goed bij te betrekken.
Men vindt dat in het rapport procedures nog te summier beschreven worden. Er is behoefte
aan een meer concrete toelichting op hoe we zaken vastleggen, opvolgen en borgen.
Bijvoorbeeld wat betreft de medicatie-incidenten. Men vraagt zich hierbij af of er in de
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analyse hiervan ook een uitsplitsing wordt gemaakt naar type incident en type oorzaak
hiervan.
Wat betreft het elektronisch cliëntdossier wordt aangeven dat het rapporteren nog verbeterd
kan worden. Er wordt nu bijvoorbeeld gerapporteerd met initialen wat voor onduidelijkheid
zorgt. Het advies wordt gegeven om een overleg te organiseren tussen de aanspreekpunten
ONS en de cliëntenraad zodat er met elkaar afgestemd kan worden over het optimaliseren
van de rapportages.
Het belang van het thema verbinding wordt binnen de interne reflectie onderstreept.
Er wordt benoemd dat we meer mogen insteken op dat teams onderling de verbinding
opzoeken en op deze manier van elkaar leren. De vraag gesteld wat de stand van zaken is
m.b.t. de ‘expertise ladekast’ voor medewerkers. Een plek waar op toegankelijke wijze wordt
vastgelegd welke medewerker welke expertise heeft, zodat medewerkers elkaar hierin goed
kunnen vinden en versterken. Dit is inderdaad een wens binnen de organisatie die nog
verder moet worden opgepakt.
In het verlengde daarvan wordt ook aangegeven dat het mooi is om de verbinding tussen
cliënten onderling te versterken. Wat kunnen cliënten voor elkaar betekenen, bijvoorbeeld op
het gebied van hulpmiddelen, sociale contacten of hobby’s? En hoe kunnen we het
organiseren dat cliënten meer in contact komen met elkaar? Er wordt genoemd dat een
nieuwsbrief of vlogs mogelijk kunnen zorgen voor meer verbinding tussen cliënten uit de
verschillende regio’s. Ook wordt benoemd dat het van belang is om te bekijken of het eigen
netwerk van de cliënt meer betrokken kan worden of dat het kan worden uitgebouwd.
Het advies wordt gegeven om in het rapport aandacht te hebben voor het toekomstige
arbeidsmarktprobleem. Wat gaat het voor de RCS betekenen als we vacatures in de
toekomst niet meer ingevuld krijgen? En wat voor een mogelijkheden zijn er m.b.t. eHealth?
Advies is om hier als organisatie al goed over na te denken, zodat we hierop voorbereid zijn.
In het kwaliteitsplan 2022 komt naar voren dat het zorgen voor een goede implementatie een
aandachtspunt is. Dit wordt bevestigd binnen de interne reflectie door de aanwezigen en het
belang hiervan wordt zelfs nog verder versterkt. Er wordt aangegeven dat het belangrijk is
om bij implementatie te zorgen voor voldoende ‘landtijd’ bij de medewerkers, zodat ze zich
zaken ook echt eigen kunnen maken en kunnen inbedden in hun manier van werken. Dit
vraagt dus ook om het aanbrengen van focus: het durven maken van keuzes en bepalen van
speerpunten. Het is beter om drie dingen goed te doen dan tien dingen half.
Naast bovenstaande onderwerpen zijn er ook nog een aantal andere punten genoemd,
namelijk:
- In alinea 6.1.1. zorgt de beschrijving rondom uitstroom nieuwe medewerkers voor de
vraag of er zo veel uitstroom van nieuwe medewerkers is. Het blijkt dat dit niet juist
verwoord is in deze alinea. Het is er namelijk op gericht om stagiaires aan ons te
binden en om jonge medewerkers goed voor te bereiden op het werken met de
specifieke doelgroep zodat zij minder snel afhaken. Dit is reeds aangepast in het
kwaliteitsrapport.
- Er wordt gesproken van een productenboek dagbesteding. Dit dekt echter niet de
lading, het betreft een handboek. We hebben dit reeds aangepast in het rapport.
- In de informatie rondom beleid overlijden cliënt wordt worden de medebewoners niet
genoemd, terwijl het ook belangrijk is dat zij goed betrokken worden. Dit is
toegevoegd in het rapport.
- Het interview waarin Toine aan het woord is wordt gezien als een heel mooi
voorbeeld van zingeving en dit soort voorbeelden zouden we meer mogen delen
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binnen de organisatie zodat medewerkers van elkaar kunnen leren hoe hiermee om
te gaan.
Tot slot kunnen we zeggen dat deze interne reflectie de RCS veel mooie inzichten en
adviezen heeft opgeleverd waarmee we als organisatie verder kunnen bouwen aan kwaliteit
van zorg.

Externe visitatie
Op 9 mei heeft er een externe visitatie plaats gevonden in het kader van het
kwaliteitsrapport. Dit is gedaan met een visitatieteam van externe deskundigen, namelijk:
een specialist ouderengeneeskunde, een huisarts, een ervaringsdeskundige, een
ergotherapeut en een zorginkoper. Tevens waren de bestuurder, manager primair proces,
bestuurssecretaris en beleidsadviseur hierbij aanwezig.
Ter voorbereiding op de bijeenkomst hebben de deelnemers het kwaliteitsrapport ontvangen
met de vraag dit door te nemen. Hierbij is aangegeven dat we met elkaar in gesprek zouden
gaan over de inhoud van het rapport, het kwaliteitsplan 2022 en met elkaar zouden
beschouwen op het thema levensloopbestendige zorg. Dit laatste is namelijk een belangrijk
onderdeel van de strategie van RCS voor 2021 – 2026 en we wilden advies inwinnen wat
belangrijk aandachtspunten zijn bij dit thema.
In dit hoofdstuk wordt de inhoud van de bijeenkomst op hoofdlijnen beschreven.
Adviezen n.a.v. het kwaliteitsrapport
Het rapport heeft een mooie opbouw qua inhoud. Wel wordt in de uitwerking van de
bouwstenen informatie gemist over hoe we zaken aanpakken, borgen en toetsen. Er is dus
behoefte aan een meer concrete toelichting op de verschillende onderwerpen die
beschreven worden. Het idee wordt geopperd om er een aantal onderwerpen uit te lichten en
deze aan de hand van een casus beschrijving meer concreet maken.
Met betrekking tot het onderwerp eigen regie is het advies dit meer te specificeren en te
beschrijven wat voor de cliënt van belang is met betrekking tot eigen regie en wat we willen
bereiken op dit gebied. Op deze manier kan ook gekeken worden hoe het ervoor staat m.b.t.
de eigen regie van de cliënt. Ook wordt benadrukt dat het van belang is om waar nodig het
sociale netwerk te betrekken rondom de eigen regie van de cliënt.
Binnen de externe visitatie komt duidelijk naar voren dat als je aan kwaliteit wilt werken je dit
met de medewerkers samen moet doen. Het is belangrijk medewerkers goed te betrekken in
de ontwikkeling van nieuwe processen en beleid en de implementatie daarvan. Hierbij is het
helpend als het management van de organisatie geregeld meedraait op de werkvloer zodat
ze weten wat er speelt. Er wordt geadviseerd om focus aan te brengen m.b.t. het
ontwikkelen en inbedden van beleid, keuzes te durven maken en speerpunten vaststellen.
Ook is het nodig om medewerkers de tijd te geven om bekend/ gewend te raken met nieuw
beleid. Daarnaast is besproken dat zelforganisatie van teams ook zijn grenzen heeft.
Zelforganisatie kan een uitdaging zijn voor teams en op (bepaalde) nieuwe onderwerpen is
ondersteuning van een manager van groot belang om een duidelijke lijn uit te zetten. Het is
van belang om de medewerkers te koesteren en goed voor hen te zorgen, zodat zij het werk
kunnen doen waar ze zo goed in zijn: het ondersteunen van cliënten.
Levensloopbestendige zorg
Tijdens de bijeenkomst is met elkaar gebrainstormd over wat belangrijke punten zijn voor de
RCS m.b.t. het ontwikkelen van levensloopbestendige zorg. Aangegeven wordt dat het zinvol
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is om met de medewerkers zelf in gesprek te gaan om te horen welke ideeën zij hebben
rondom dit thema. Ook wordt geadviseerd om samen met externe experts te sparren om een
goed beeld te vormen van de levensloopbestendige zorg die we willen bieden, wat we
daarvoor nodig hebben en de grenzen die daar aan zitten in kaart te brengen. Bij cognitieve
problematiek is het van belang een visie te ontwikkelen tot welk punt je hierin ondersteuning
kunt bieden. Daarnaast is het raadzaam om met externe experts afstemmen wat zij concreet
voor ons kunnen betekenen m.b.t. levensloopbestendige zorg. Ook is het van belang om in
kaart te brengen wat er nodig is aan opleiding van medewerkers rondom dit thema.
Het vormgeven van externe visitatie
Qua organisatie van de externe visitatie zien de aanwezigen een aantal kansen en
verbeterpunten. Aangegeven wordt dat het mooi is om voor de inhoud van het rapport zelf
ook al bij de externe deskundigen die betrokken zijn bij de RCS op te halen hoe zij de
kwaliteit van zorg van de RCS ervaren en om deze verhalen vervolgens te verwerken in het
rapport. De huisarts die aanwezig was bij de externe visitatie, en tevens betrokken is bij
verschillende cliënten van de RCS, benoemt dat hij heel enthousiast is over de RCS en de
enorme betrokkenheid van medewerkers bij cliënten.
Verder wordt aangegeven dat het beter is om de volgende keer de deelnemers van een
externe visitatie vooraf concreet aan te geven welke vragen we voor hen hebben zodat ze
zich daar gericht op kunnen voorbereiden en we aan de hand van die vragen met elkaar in
gesprek kunnen gaan.
Hoe nu verder?
We zijn zeer blij met de waardevolle adviezen die deze bijeenkomst heeft opgeleverd en
zullen deze dan ook meenemen in verdere ontwikkelingen binnen onze organisatie.
Daarnaast zouden we rondom het thema levensloopbestendige zorg op een later moment
graag nog eens sparren met de externe experts zodat we als organisatie een heldere visie
kunnen ontwikkelen op de levensloopbestendige zorg die we in de toekomst willen bieden en
hoe dit te organiseren.
We gaan de externe visitatie het komende jaar op een andere manier vormgeven, zodat we
hier meer rendement uit kunnen halen.
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Bijlagen
Bijlage 1: Rapportage AO/IC controle 2021
In mei en november 2021 heeft er middels een steekproef dossiercontrole plaatsgevonden
onder AWB-cliënten. Bij de woon-cliënten is er in 2021 geen controle gedaan omdat in 2020
een algehele dossiercontrole bij wonen heeft plaatsgevonden.
AO/IC mei en november 2021
In mei 2021 zijn er 26 dossiers gecontroleerd. Er heeft in juni terugkoppeling plaatsgevonden
naar de medewerkers die betrokken zijn bij cliënten waarvan de dossiers niet up to date
waren, zodat deze up to date gemaakt konden worden.
In november 2021 zijn er 29 dossiers gecontroleerd. Er heeft in januari 2022 een
terugkoppeling van bovenstaande punten plaatsgevonden naar de medewerkers die
betrokken zijn bij de betreffende dossiers. Hercontrole zal plaatsvinden in maart 2022.
Verbeterpunten
Op basis van de bevindingen in de AO/IC controles stellen we vast dat er een aantal
verbeterpunten zijn. Deze worden zoveel mogelijk opgepakt in een integraal verbeterplan
rondom het zorgplan en de AO/IC procesgang:
- Beleidsadviseur kwaliteit sluit in kwartaal 1 2022 aan bij de AWB teams om de resultaten
van de AO/IC te bespreken, af te stemmen over de verbeterpunten en hoe deze op te
pakken.
- We scherpen de werkinstructie rondom het opstellen en evalueren van zorgplannen
verder aan en brengen deze opnieuw onder de aandacht bij alle medewerkers.
- Medewerkers ontvangen een werkinstructie om in het ECD gebruik te maken van de
mogelijkheid om signaleringslijsten in te zien. Op deze wijze kunnen ze overzicht houden
wanneer een zorgplan geëvalueerd en vernieuwd moet worden en wanneer documenten
nog op ‘actief’ gezet moeten worden.
- Actieve communicatie over de werkinstructies ‘zorgplan opstellen en evalueren’ en
‘signaleringslijsten’ via het intranet. Ook een beroep op de aanspreekpunten kwaliteit om
hier actief op te monitoren.
Dossiercontroles nieuwe cliënten:
Doorlopend vinden dossiercontroles plaats bij alle nieuwe cliënten. Er zijn in 2021 in totaal
30 nieuwe cliënten in zorg gekomen. De cliënten zijn op het controle moment minimaal 6
weken in zorg. Er heeft terugkoppeling plaatsgevonden naar de medewerkers die betrokken
zijn bij cliënten waarvan de dossiers niet op orde waren zodat de dossiers up to date
gemaakt konden worden. Minimaal 4 weken na de eerste controle vindt er een hercontrole
plaats.
Verbeterpunten
Op basis van de bevindingen in de AO/IC controle op nieuwe cliënten stellen we vast dat er
een aantal verbeterpunten zijn. De volgende acties zijn in gang gezet:
- De werkinstructie ‘ONS-AVG formulieren en toestemming onderzoek’ is voorgelegd aan
de aanspreekpunten kwaliteit en vastgesteld. Het document is geplaatst in CoppesDocs.
- Momenteel wordt het proces ‘oriëntatie, intake en plaatsing’ herijkt. Het laten
ondertekenen van het privacyformulier is onderdeel in dit proces. Door het invullen van
het privacyformulier te borgen in dit proces is de verwachting dat dit ertoe leidt dat de
dossiers met betrekking tot dit punt beter op orde komen.
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Elk kwartaal rapporteren over de controle op nieuwe cliënten.

Algehele conclusie:
Het evalueren en bijstellen van het zorgplan is een structureel aandachtspunt. Er is meer
aandacht nodig om medewerkers te ondersteunen bij dit proces. De reeds bestaande
werkinstructies zijn een goede basis en worden waar nodig verder aangescherpt. In 2022
wordt er ingezet op scholing van medewerkers rondom dit onderwerp. Tevens is het van
belang om ieder kwartaal te monitoren op dit proces en dit te bespreken tijdens de
kwartaalrapportages.
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Bijlage 2.: Kwaliteitsindicatoren 2021
Jan.

Feb.

Mrt.

Apr.

Mei

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Meldingen incidenten

19

11

8

8

9

14

6

15

16

15

14

18

Klachten formeel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onvrijwillige zorg registratie

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Datalekken

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Gebruik escalatieknop ONS

49

80

87

39

44

53

82

105

65

83

88

92

Audits

AO/IC

AO/IC

Toelichting
Melding incidenten
Zie pagina 29 en 30 voor uitgebreide gegevens.
Klachten formeel:
In 2021 zijn er geen formele klachten gedaan. Bij de vertrouwenspersonen zijn 4 kwesties gemeld (3x wonen, 1x AWB), hiervan was één kwestie verjaard. De
andere zijn behandeld en afgerond. In 2021 is de klachtenprocedure herzien en opnieuw onder de aandacht gebracht bij cliënten en medewerkers.
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Onvrijwillige zorg:
Er is één geval van onvrijwillige zorg geregistreerd, dit betreft een interventie die in een noodsituatie is ingezet. De interventie is intussen opgeheven.
Datalekken:
Er zijn slechts twee datalekken geregistreerd, deze zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vermoeden is dat er meer datalekken zijn dan gemeld
in 2021. In 2022 blijft aandacht voor bewustwording van medewerkers op dit onderwerp noodzakelijk.
Escalaties ONS:
De escalatieknop in het Electronisch Cliëntendossier kan gebruikt worden om (bijvoorbeeld bij het overnemen van een dienst op een andere locatie) eenmalig
toegang te krijgen tot een dossier van een cliënt waarvoor een medewerker nog niet geautoriseerd is. De meeste escalaties betreffen vervanging (totaal 263
escalaties in kwartaal 4, waarvan 98 met reden inval/ vervanging). Daarnaast zijn er ook geregeld escalaties ‘nieuwe cliënt’ (20x), ‘rapportage’ (14 X), ‘ICT’
(12x), 'dagbesteding’ (8x), ‘systeemescalatie’ (8x) . Doordat er geen voor gestructureerde keuzes zijn in redenen om te escaleren wordt er een veelheid aan
redenen opgegeven door medewerkers. Dit bemoeilijkt het vaststellen van hoofdoorzaken waarom mensen de escalatieknop gebruiken. Er is een nieuwe
functionaliteit in het ECD om voor gestructureerde keuzemogelijkheden te geven. Deze wordt ingericht.
Audits
Zie bijlage 1 voor de weergave van de rapportage naar aanleiding van de AO/IC controle van de cliëntdossiers.
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Aantal incidenten per soort per maand in 2021. En het totaal 2021 en totaal 2020

jan.

feb.

mrt.

apr. mei

jun.

jul.

aug. sept. okt.

nov.

dec.

TOTAAL
2021

TOTAAL
2020

Vallen

1

3

2

2

0

3

2

6

6

7

5

5

42

36

Medicatie

11

4

5

2

7

7

3

8

8

6

7

4

72

74

Agressie/ongewenst gedrag 0

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

4

12

17

Verwonden

1

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

5

4

Onveilige situatie

4

3

0

3

1

2

0

1

0

1

1

4

20

14

Overige

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

15

TOTAAL

19

11

8

8

9

14

6

15

16

15

14

18

153

160
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Aantal melding incidenten cliënten (MIC) per locatie per maand in 2021

jan.

feb.

mrt.

apr. mei

jun. jul.

aug.

sept.

okt.

nov.

dec.

TOTAAL 2021

TOTAAL 2020

Aloysiuslaan

3

2

3

3

1

2

3

2

2

1

3

2

27

33

Dagbesteding

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Diepenbrock

5

0

2

1

6

6

0

3

7

9

5

10

54

40

Steenweg

3

3

1

1

0

0

0

4

4

1

0

0

17

13

Taalstraat

5

2

1

1

2

5

3

2

2

3

4

4

35

18

Zwijsenplein

1

3

0

1

0

0

0

3

0

0

1

2

11

9

Vijverhof

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

3

0

AWB vught

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

4

0

AWB breda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AWB Nijmegen

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

AWB Sittard

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

TOTAAL

19

11

8

8

9

14

6

15

16

15

14

18

153

160
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Ontwikkelingen, actualiteiten en aanbevelingen MIC uit rapportage 2021

Actualiteit
-

-

-

-

-

Kansen

Uit te zetten acties

Er zit een groot verschil in meldingen per Uit bespreking met de aanspreekpunten blijkt dat
locatie. Bepaalde locaties vallen op
in sommige teams meldingen nog onvoldoende
qua hoger aantal meldingen.
onder de aandacht zijn en ook geen vast
Er zijn meldingen vanuit dagbesteding onderwerp op de agenda.
gedaan maar deze kunnen niet uit
Tevens blijkt dat de werkinstructie opnieuw onder
de rapportage vanuit
de aandacht dient te worden gebracht.
ONS zichtbaar worden gemaakt.
Ook de werkwijze rondom actueel maken, en
Meldingen blijven vaak op concept staan archiveren van profielvragenlijsten,
(waardoor niet zichtbaar is dat de
aandacht behoeft.
melding afgehandeld is) .
Deze trend zie je ook als je kijkt naar
de cijfers op jaarbasis.

-

De meest voorkomende incidenten zijn In gesprek met
medicatie-incidenten, en valincidenten. aanspreekpunten/ medicatiecommissie bekijken
Op jaarbasis is 46% van de meldingen
waar kansen zijn tot verbetering.
een medicatie-incident en 27% een
valincident.

-

Gesprek met aanspreekpunten en kijken wat status is,
waar mogelijkheden liggen ter verbetering.

-

In kaart brengen hoe meldingen worden opgevolgd en
verbeteracties uitzetten.

-

Beleid valincidenten/risico inventarisatie
nazoeken, evalueren en toetsen op organisatie brede
toepassing. Rapportage/bevindingen bespreken met
management. Bij bijzonderheden ook naar ST.

-

Bespreken en vaststellen herziene medicatiebeleid met
medicatiecommissie en afspraken maken rondom
implementatie.

-

-

-

Werkafspraak; rapportage/analyse naar management
(naast aanspreekpunten)., bij bijzonderheden door naar
ST niveau.
MIC meldingen als vast agendapunt op teamoverleg
zodat deze waar nodig opgevolgd worden/ actie wordt
uitgezet.
Managers pp, aanspreekpunten kwaliteit en
beleidsadviseur in gesprek over werkwijze
om incidentmeldingen / kwaliteit en bespreken in team
meer op de agenda te krijgen.
Aanpassing vragenlijst MIC in ONS zodat ook
op dagbestedingslocaties gefilterd kan worden.
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Bijlage 3.: Verslag werkbezoek Vivis
Onderwerp:
Datum :

Conclusies uit werkbezoeken/collegiale uitwisseling wonen
9 februari 2022

Achtergrond
Vanuit de Vivis werkgroep Wlz is het initiatief genomen om een cyclus van onderlinge werkbezoeken
te organiseren tussen de deelnemende organisaties. Insteek van deze werkbezoeken is van elkaar te
leren ten aanzien van werkwijzen op het gebied van kwaliteit van zorg en hierbij ook zicht te krijgen
op wat de zorg rondom de visuele beperking binnen deze organisaties specifiek onderscheidend
maakt ten opzichte van andere organisaties in de gehandicaptenzorg.
In 2019 vond een ronde werkbezoeken plaats bij dagbestedingslocaties. Voor 2020 werd een ronde
gepland voor wonen. Vanwege de corona maatregelen is deze ronde later georganiseerd en is
gekozen voor een start met digitale werkbezoeken. Deze hebben plaatsgevonden op 25 januari 2022.
Aan de werkbezoeken namen per organisatie vier medewerkers wonen deel vanuit twee
verschillende teams/locaties. Ieder team heeft twee gesprekken gevoerd, ieder gesprek met een
team van een andere organisatie. Voor de gesprekken is een gespreksleidraad meegegeven en men
kon terugvallen op onderdelen van de checklist die de Vivis werkgroep Wlz eerder heeft ontwikkeld
voor de werkbezoeken.
Op 9 februari heeft een digitale terugkoppeling plaatsgevonden van de medewerkers wonen aan
elkaar en de adviseurs kwaliteit, die de organisatie van de werkbezoeken in opdracht van de
werkgroep Wlz hebben uitgevoerd. De conclusies uit deze terugkoppeling zijn verwoord in
voorliggend document. Deze conclusies worden op 28 februari gedeeld met de leden van de Vivis
werkgroep Wlz. Deze conclusies zullen door de drie deelnemende organisaties ook worden verwerkt
in hun eigen kwaliteitsrapport.
Van de terugkoppelbijeenkomst is een opname gemaakt. De adviseurs zullen nog afstemmen of er
mogelijk audiofragmenten van deze opname in Kwaliteitsrapporten kan worden opgenomen.

Conclusies uit terugkoppeling
De deelnemers aan de werkbezoeken hebben vooraf een gespreksleidraad en de checklist expertisevisueel meegekregen. Bij de terugkoppeling is gebruik gemaakt van een aantal kernvragen voor
gesprek. In onderstaande terugkoppeling zijn per kernvraag de belangrijkste conclusies en
bevindingen samengevat.

1. Korte terugkoppeling van de werkbezoeken en eerste indrukken.
‘Ondersteunen bij het leven met inhoud, dat is onze gedeelde passie’
‘De cliëntengroep met een visuele beperking is heel divers. De creativiteit om hiermee om te gaan is
onze sterke kant’
•

Er zijn verschillen in de cliëntengroepen waar de deelnemende gesprekspartners in werken.
Dit geldt met name voor de thema’s zelfstandigheid en afhankelijkheid.
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•

•

•
•

Het enthousiasme voor het werken met mensen met een visuele beperking is duidelijk
gedeeld. Verbindende factor daarbij is creativiteit in het komen tot de juiste ondersteuning
(bijvoorbeeld bij het werken aan zelfstandigheid en het maken van eigen keuzes).
De organisaties verschillen qua inrichting: de RCS heeft geen instellingsterreinen maar
locaties in de wijk, Bartiméus en Visio bieden zorg en begeleiding op zowel een
instellingsterrein als locaties in de wijk. Geconcludeerd is dat voor sommige cliëntgroepen
een instellingsterrein juist ook veel veiligheid en daarmee bewegingsvrijheid
biedt.Bijvoorbeeld wanneer zij onvoldoende verkeersveilig zijn door hun verstandelijke en/of
visuele beperking.
De organisatiestructuren verschillen, van zelforganisatie tot lijnorganisatie.
De wijze van omgaan met dagbesteding verschilt. Corona heeft duidelijk gemaakt dat
dagbesteding de cliënt en diens belastbaarheid kan volgen en dat dit meerwaarde kan
hebben boven het volgen van maatschappelijke normen. Het uitgangspunt “buiten de deur
werken” is niet voor iedereen passend.
‘We zijn onbewust ontzettend bekwaam’

•

•

•

Veel medewerkers werken al lang in deze sector. Zij benoemen dat hun interesse en de
binding met de doelgroep visueel en verstandelijk beperkt als ook met de zorgaanbieders
groot is. De visuele beperking van cliënten en het daarmee werken is daardoor bijna een
vanzelfsprekendheid geworden.
Medewerkers benoemen, dat zij zich er vaak niet van bewust zijn dat zij dingen op een
andere manier doen en rekening houden met visuele beperkingen van cliënten. Het werkt
verhelderend om in dit soort gesprekken ervaringen te delen en te merken hoeveel
specifieke kennis er is op basis waarvan de dagelijkse zorg en begeleiding aan cliënten met
een visuele beperking wordt geboden.
Ook met het oog op inwerken en scholing van nieuwe medewerkers is het van belang om
meer bewust te worden van de specifieke bekwaamheid zodat die kennis actief gedeeld kan
worden. Hierbij is ook vooral het laten beleven van de visuele beperking waardevol. Dit
gebeurt o.m. door ervaringsactiviteiten tijdens de introductieperiode van nieuwe
medewerkers of stagiaires.

2. Hebben jullie van elkaars organisaties/werkplekken in beeld gekregen op welke
manier cliënten de meerwaarde ervaren van de visuele expertise? Wat gaat hierin
goed en wat kan beter?
‘Compenseer op de beperking, er zijn meer mogelijkheden dan alleen ‘verbaal’
•

•

De focus in de informatievoorziening voor cliënten ligt nog vaak op de verbale informatie ter
compensatie van de beperkte visus. Het delen van ideeën voor het gebruik van non-verbale
instrumenten als persoonsverwijzers of het gebruik vaste geuren is, met name voor cliënten
met een ernstig meervoudige beperking, waardevol.
Er wordt vastgesteld dat tools die ontwikkeld zijn en worden ingezet bij de drie organisaties
effectiever gedeeld kunnen worden.
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•

•
•

Vanuit de cliëntengroep doof-blinden zijn er diverse tools beschikbaar die ook voor andere
cliëntengroepen heel bruikbaar zouden kunnen zijn. Bij ouder wordende cliënten waarbij
doofheid gaat ontstaan, maar ook bij cliënten met een tragere informatieverwerking.
Het is belangrijk naar de combinatie van beperkingen te kijken en vanuit het totaalbeeld te
bepalen welke methodiek/bejegening passend is voor de cliënt.
Het hebben van activiteiten naast de reguliere dagbesteding kan de wereld vergroten. Het
begeleiden bij het ontwikkelen van hobby’s is sterk afhankelijk van de personele bezetting.
Het vergroten van de wereld is geen vanzelfsprekendheid bij cliënten visuele wereld. Het
ervaren van scholing wordt bij de verschillende organisaties anders beleefd

3. Welke nieuwe ideeën/kennis heb je opgedaan met betrekking tot specifieke
aanpassingen, begeleidingsvormen of methodieken gericht op de visuele expertise?
‘Er is niet één methodiek die past bij één cliënt én bij je eigen manier van contact maken. Je gebruikt
juist vaak elementen uit meerdere methoden om de juiste ondersteuning te kunnen bieden.’
‘Werken met methodieken draagt bij aan je bewust bekwaam maken/voelen’
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

Training auditieve veiligheid (Bartiméus)
Kleurgebruik op deuren om ruimtes herkenbaar te maken, voor slechtziende cliënten een
goed systeem (RCS)
Training moeilijk verstaanbaar gedrag (Bartiméus)
Inzet methode triple C (Visio): kern is ‘goed leven bieden aan de hand van een activiteit’,
werken in de driehoek: cliënt-begeleider-activiteit. Vanuit de principes Richting geven,
Uitnodigend werken, Ruimte geven (RUR) wordt de cliënt ondersteund in mogelijk meer
zelfstandigheid in een activiteit. Door inzet van deze methode wordt eigen regie van de cliënt
en daarop aansluitende passende individuele ondersteuning door de begeleider
bewerkstelligd. Hierbij is aandacht voor zowel de verstandelijk als voor specifieke
ondersteuning in verband met de visuele beperking.
Inzet van LACCS (Visio): dit programma is gericht op vijf levensgebieden voor een goed leven:
Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding. Het
programma is helpend bij het streven naar een goed leven voor mensen met een ernstig
verstandelijke of meervoudige beperking.
Kleurenprofiel SEO (Schaal voor Emotionele Ontwikkeling), ook goed om als basis in
teambespreking evt. mee te nemen.
Inspiratieboxen met nieuwe technologie/ontwikkelingen die cliënten een poosje uit kunnen
proberen (Bartiméus). Men kan ook het ‘fab-lab’ vragen om voor een bepaalde vraag een
oplossing te ontwikkelen.
Cursus stervensbegeleiding en palliatieve zorg voor medewerkers in groepen met ouder
wordende cliënten.
Pilot met een toolbox met methoden voor hoe om te gaan met palliatieve zorg (Bartiméus).
De Presentietheorie wordt als ondersteunend ervaren.
Door diversiteit in het team kun je vaak beter verdiepende zorg geven, zeker wanneer je
cliënten en begeleiders meer koppelt op basis van karakters en ‘klik’. Daarmee worden
beiden meer in hun kracht gezet.
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4. Wat maakt naar jullie mening het aanbod van Bartiméus, de Robert Coppes
Stichting en Visio specifiek ten opzichte van reguliere zorgaanbieders in de
gehandicaptenzorg?
‘Ons ‘normaal’ is niet normaal maar heel bijzonder’
•

•

•

Medewerkers in de visuele sector houden (onbewust) steeds rekening met de fysieke
omgeving (kastjes dicht doen, geen spullen op looproutes) en beschrijven steeds hardop wat
we zien gebeuren (ter compensatie van het missen mimiek van mensen).
Begeleiders benoemen ook dat zij extra bewust zijn op welke manier hun gedrag van invloed
kan zijn op mensen met een visuele beperking. Juist omdat zij door andere zintuiglijke
ervaringen (bijv. geluid) de wereld om zich heen ervaren. We noemen dit niet vaak terwijl dit
juist bij aanvragen van indicaties etc. heel waardevol kan zijn om ons onderscheidend
vermogen te duiden.
Onze expertise zit in het creatief omgaan met de beperking van de cliënt, door je te
verplaatsen in het individu en daar maatwerk op te leveren. Er zijn weinig toegankelijke
methoden beschikbaar dus geprobeerd wordt om bestaande methodieken passend te
maken voor de meervoudige beperking verstandelijk-visueel.

5. Welke adviezen zouden jullie willen geven aan de organisaties?
‘Blijf expertise uitdragen, intern en extern’
•

•

•

•

•
•
•

Het is belangrijk om medewerkers via (bij)scholing te blijven wijzen op de specifieke
expertise en daarmee kenmerken van werken in de visuele sector. Zo blijven medewerkers
bewust bekwaam. Zorg dat mensen vooral ook door praktijkonderdelen van scholing de
visuele beperking beleven.
Maak de visuele expertise ook zichtbaar naar externe partners zoals Zorgkantoor,
Gemeente, Werkbegeleiders sociale werkvoorziening (ook hier kan meenemen in beleving
door o.a. blind lopen waardevol zijn).
Gebruik beurzen (zoals ZieZo) ook om bij anderen in beeld te brengen waarin de zorg en
ondersteuning aan cliënten met een visuele beperking bij de Vivis-partners zich onderscheidt
van andere zorgaanbieders. En vooral: wat dit op kan leveren voor cliënten.
Geef teams regelruimte om eigen keuzes te maken waar het gaat om methodieken en
inrichting van de zorg (kortere lijnen) Dit naar aanleiding van ervaringsverhalen vanuit de RCS
waar teams vanuit zelforganisatie veel ruimte hebben om zelf keuzes te maken in
methodieken en inrichting van de zorg
Inventariseren waar je vergoeding kan krijgen zodat kwaliteitsimpulsen niet verloren gaan
door gebrek aan financiële middelen.
Stimuleren van het gebruik van de checklist expertise-visueel Vivis (bekendheid op de
werkvloer).
De checklist expertise-visueel concreter laten aansluiten op de criteria met betrekking tot de
visuele expertise aanvullend op het kwaliteitskader voor de Vivis-partners zijn vastgesteld.
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Bijlage 4.: Kwaliteitsplan

Kwaliteitsplan 2022:
VERBINDING

IN VERBINDING MET
DE CLIËNT

ONDERLINGE
VERBINDING

BEWUSTWORDING
MEDEWERKERS

KWALITEIT VAN
HET ZORGPROCES

BORGING KWALITEIT
VAN ZORG

Aansluiten bij de
wensen en
behoeften van de
cliënt.

Actief verbinden
binnen én met de
organisatie

Het onderwerp
kwaliteit leeft
binnen de teams

Optimaliseren van
zorgprocessen via
verbetertrajecten

Borgen volgens de
PDCA cyclus

- Ontwikkelen visie
Coppes professional
- Ontwikkelen definitie
op ‘Eigen regie’
- Evalueren beleid
onvrijwillige zorg

- Continueren InDialoog
- Evalueren/
optimaliseren
aanspreekpuntenstructuur

- Teams werken aan
kwaliteitsdoelen per
locatie

- Kwaliteit van het
zorgplan
- Versterken/ leggen
verbinding externe
deskundigen
- Visie dagbesteding
- Doorontwikkeling plan
levensloopbestendige
zorg
- Herzien diverse
beleidstukken

- Continueren
kwartaalrapportages
- Optimaliseren
MIC/MIM procedures
- Continueren
dossiercontroles, extra
nadruk op follow up
- Invoeren audit agenda

