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Voorwoord bestuurder

Inleiding
Met de inzet van het Meerjarenbeleid ‘Alleen Sámen’ heeft Sjaloom Zorg ambitieuze plannen. Centraal hierin staan de 
volgende thema’s en doelen:
• Het verhogen van de kwaliteit van bestaan van haar cliënten;
• Betrokken en bevlogen professionals die kwalitatief hoogwaardige begeleiding bieden aan hun cliënten;
• Het optimaal inzetten van mensen en middelen, met als doel een maximale bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren 

van de missie;
• Het verwerven van een herkenbare positie in de markt teneinde de juiste belanghebbenden te verbinden aan de 

organisatie.

Basis op orde
Bij het realiseren van voornoemde ambitieuze plannen is het een voorwaarde dat de basis en het ‘huishoudboekje’ op orde 
zijn. Met de basis doel ik op het hebben van gekwalificeerd personeel en een gedegen zorgplanmethodiek. Ook het voldoen 
aan alle vigerende wet- en regelgeving valt hieronder. Daarnaast zijn er nog talrijke randvoorwaarden voor een goede basis. 
Dit alles moet leiden tot kwaliteit van bestaan van onze cliënten. Mede door een financiële impuls van het CZ zorgkantoor 
wordt hard gewerkt aan de doorontwikkeling van cliënten (waaronder medezeggenschap), medewerkers (ontwikkeltraject) 
en vrijwilligers.

Veranderde omgeving
Met een dynamische maatschappij om ons heen is het zaak dat onze organisatie meebeweegt om afdoende antwoord 
te kunnen geven op de vragen die op ons afkomen. Met het doorontwikkelen van medezeggenschap op cliënt- en 
verwantniveau, ontwikkelen van zelforganiserende teams en de inrichting van resultaatverantwoordelijke eenheden 
(regio’s) denken wij ingericht te zijn voor een boeiende toekomst.

Henk Brinkman MBA
Raad van Bestuur
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Algemeen

Voor u ligt het kwaliteitsrapport van Sjaloom Zorg over het verslagjaar 2017. Het rapport is een weergave van solide 
bouwstenen die zijn ingebed in het kwaliteitsbeleid van Sjaloom Zorg. De bouwstenen sluiten aan op het vastgestelde 
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 en komen terug in het strategisch beleidsplan van Sjaloom Zorg. 
In het rapport wordt een breed beeld van prominente activiteiten binnen onze organisatie weergegeven. Daarbij 
wordt in ogenschouw genomen dat initiatieven en activiteiten genoemd in dit rapport voor zowel Wlz- als anders 
gefinancierde zorg van toepassing kunnen zijn.

Bij de totstandkoming is zoveel mogelijk aangesloten bij reeds bestaande (interne) rapportages. Het bleek qua leesbaarheid 
niet wenselijk om alle kwaliteits- en verbetertrajecten op te nemen in dit rapport. Het zou te uitgebreid worden. Er zijn 
daarom keuzes gemaakt. De thema’s met een hoger (direct) cliëntbelang hebben hierin voorrang gekregen.

Binnen Sjaloom Zorg zijn talloze informatiebronnen geraadpleegd. Deze bestaan onder andere uit systemen, meerdere 
rapportages en bijvoorbeeld het relatiemagazine. Vooral zijn het de interviews met cliënten en medewerkers die het rapport 
inhoud en kleur geven.

Onze missie
• Wij bieden mensen met een beperking in alle levensfasen zorg, ondersteuning en advisering, gericht op kwaliteit van 

leven.
• Ongeacht oorzaak, beperking of leeftijd streven we naar ondersteuning, zodat cliënten zo zelfstandig mogelijk invulling 

kunnen geven aan hun leven. 
• Wij staan naast mensen op basis van een christelijke levensvisie.

Kernwaarden

De cliënt staat centraal
Respect
Naast mensen staan

Izaäk Potappel (lid Centrale Medezeggenschapsraad)

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2017

Sjaloom Zorg is er niet alleen voor christenen, maar ook voor 
niet-kerkelijke mensen. Alle mensen zijn welkom en Sjaloom 
Zorg sluit niemand uit

Ondernemend, onderscheidend en doelgericht
Samenwerkingsgericht
Efficiënt
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Sjaloom Zorg in beeld
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Oog voor het individu

Intake

Rapportage

Hulpvraagverheldering
MijnCody --> Kwaliteit van Bestaan

Team
Op basis van de resultaten vanuit de Quality Qube. Op basis vanuit de 
medewerkersonderzoek, interne audits, en CSS Werkplekleren. Teamreflectie 
vindt eveneens plaats vanuit de leergang Werken aan Kwaliteit van Bestaan. 
Het individueel handelen van de medewerker komt hier ook aan bod.

Cliënt
• Zorgplanevaluatie
• MijnCody (1x per jaar)
• Multidisciplinair overleg
• Quality Qube (1x per 3 jaar)

Ondersteuningsplan 
in Pluriform Zorg

Einde zorg- en 
dienstverlening

Uitvoering zorg- en 
dienstverlening

Evaluatie met 
cliënt

Overleg en reflectie 
Gedurende het jaar

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2017

Zorg- en dienstverleningsproces
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De visie op kwaliteit van bestaan
De kwaliteit van de geboden zorg wordt afgemeten aan de mate waarin Sjaloom Zorg bijdraagt aan de kwaliteit van 
bestaan van haar cliënten. Daarbij wordt gekeken naar de acht domeinen van Schalock en Verdugo (2002) en naar de 
randvoorwaarden voor de zorg en ondersteuning. De individuele situatie van de cliënt en de bestaande randvoorwaarden 
bepalen welke domeinen en/of randvoorwaarden bij hem of haar specifiek van belang zijn. Dit wordt in het zorgplan van 
de cliënt vastgelegd. De mate waarin de gemaakte zorg afspraken gehaald worden, bepalen mede de kwaliteit van de zorg 
en ondersteuning.

De zorgplanmethodiek
De zorgplanmethodiek van Sjaloom Zorg sluit zoveel mogelijk aan op de zorg- en dienstverleningscyclus zoals die vanuit het 
kwaliteitsdenken is vastgesteld. Hierin vormt de PDCA-cyclus de ruggengraat voor de manier van werken. Voor iedere cliënt 
is een individueel zorgplan en/of een individueel activiteitenplan beschikbaar, dat aansluit op zijn ondersteuningsvragen 
en dat vanuit het cliëntperspectief concreet geformuleerde doelen bevat. Vanuit het vergroten van de eigen regie streeft 
Sjaloom Zorg naar een zo objectief mogelijke inventarisatie van de levensbehoeften. De behoeften en wensen van 
een cliënt zijn leidend voor de totstandkoming van het zorgplan. Dit wordt gedaan met de cliënt en afhankelijk van de 
ondersteuningsvraag in samenspraak met zijn wettelijke vertegenwoordiger. De voor de cliënt relevante disciplines hebben 
een zichtbare bijdrage geleverd aan het formuleren van doelen. Hierbij is er aandacht voor de professionele standaarden 
en is duidelijk welke zorg en ondersteuning een cliënt van de zorgverlener vraagt. Bovendien wordt uit het zorgplan 
duidelijk welke professionele ondersteuning nodig is om deze doelen te halen, wie waarvoor verantwoordelijk is, wanneer 
evaluatiemomenten nodig zijn en wanneer bijstelling van het zorgplan nodig is.

Cyclisch werken aan kwaliteit van bestaan via het zorgplan

Pluriform Zorg
Om het methodisch werken op eenduidige en begrijpbare wijze vast te leggen werkt Sjaloom Zorg met het systeem 
Pluriform Zorg van Adapcare. Het systeem is zo ingeregeld dat het de medewerker ondersteunt in het cyclisch werken 
en er voldoende randvoorwaarden zijn om de wensen van cliënten in het zorgplan te verwerken zijn. Sjaloom Zorg werkt 
geheel papierloos en alle cliëntgebonden informatie is terug te vinden in Pluriform Zorg. Hiermee voorkomt Sjaloom Zorg 
dubbele registratie en wordt belangrijke informatie op één plek bewaard. Het zorgplan wordt uiteraard wel uitgeprint ter 
ondertekening aan cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger. Uiteindelijk wordt het geheel ondertekende document weer 
toegevoegd aan het digitale dossier en wordt de hardcopy overhandigd aan de cliënt of verwant. 

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2017

Ter voorbereiding:
Cliënt vult MijnCody

Cliëntoverleg
(evaluatie)

Cliëntoverleg
(evaluatie)

Ter voorbereiding:
Cliënt vult MijnCody

Vastleggen 
nieuw zorgplan

Vastleggen 
nieuw zorgplan

Zorgplanperiode 6 maanden
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MijnCody
MijnCody is een op zichzelf staand systeem dat cliënten een nadrukkelijkere stem geeft in hun zorgplan. MijnCody leidt 
cliënten door een vragenlijst die corresponderen met de 8 levensdomeinen van Schalock en Verdugo die eveneens in het 
zorgplan zijn verwerkt. Zo kan een cliënt geheel zelf aangeven wat hij het goed vindt gaan of waar verbetering mogelijk is. 
Dit biedt dan de aanknopingspunten voor het opstellen van doelen en acties in het zorgplan samen met de begeleiding. 
Meer over MijnCody op pagina 14.

Pilot met het cliëntportaal MijnSjaloomZorg
In de maand oktober van 2017 heeft er een pilot plaatsgevonden van het cliëntportaal ‘MijnSjaloomZorg’ op locatie 
Elkersweide. Het cliëntportaal is een actueel digitaal afschrift van het zorgplan en de rapportage. Voor de pilot zijn 3 ouders/
verwanten geselecteerd. Na een introductie en het vrijgeven van de accountgegevens hebben de ouders 2 maanden gebruik 
gemaakt van het portaal. In december vond een evaluatie plaats. De bevindingen hiervan zijn positief en geven aanleiding tot 
verdere implementatie. De ouders en verwanten zijn er erg blij mee en zien het als verrijking van de informatievoorziening. 
Door sommige ouders wordt er dagelijks op het portaal gekeken en zo blijft men op de hoogte van de dagelijkse gang van 
zaken rondom hun kind of familielid.

Zorgvuldig met vrijheidsbeperking
In de visie van Sjaloom Zorg zijn keuzevrijheid en respect voor de wil van de mens met een verstandelijke, psychiatrische, 
N.A.H. en/of lichamelijke beperking en anderen die zorg behoeven sleutelbegrippen. De medewerker is gast in het huis van 
een ander en participeert in het leven van de mens met een beperking vanuit een oprechte en gewenste relatie, waarin 
respect, acceptatie, gelijkwaardigheid en waardigheid centraal staan. 

Het is daarom van groot belang om toepassing van vrijheidsbeperking en/of middelen en maatregelen te voorkomen. 
Sjaloom Zorg werkt dan ook aan het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen en onderzoekt de mogelijkheid van 
alternatieve maatregelen. In de praktijk blijkt een afstemming in de driehoek tussen professional, cliënt en ouder/verwant 
cruciaal. Daarnaast is het organiseren van kritische reflectie op vrijheidsbeperking een belangrijk element. 

In 2017 is het elektronisch cliëntendossier ingezet om hieraan bij te dragen. Voorheen vond registratie plaats op papier en 
in losse digitale mappen. Dit vindt medio november 2017 per locatie stapsgewijs plaats in Pluriform Zorg. Pluriform Zorg zet 
aan tot het kritisch reflecteren van de inzet van maatregelen.

• Zelfredzaamheidsmethodiek (ZRM): Binnen Pluriform Zorg wordt gewerkt met het zorgplan op basis van 
de levensdomeinen van Schalock en Verdugo. Het methodisch werken in het zorgplan vindt hier aansluiting 
op. In de praktijk wordt voor de cliënten die gefinancierd worden vanuit de WMO eveneens gebruikt gemaakt 
van deze zorgplanmethode. Deze methode sluit echter minder aan op de (kwaliteits)eisen van gemeenten. 
Een verbetering in 2018 is het invoeren van de ZRM-methode in Pluriform Zorg voor de vanuit de WMO-
gefinancierde cliënten. 

• Cliëntportaal: Om de afstemming tussen cliënt, verwanten en professional te versterken is betrouwbare 
informatie onmisbaar. Sjaloom Zorg heeft eind 2017 een pilot uitgevoerd met een zogenaamd cliëntportaal. 
Dit is een digitaal afschrift van het zorgplan en biedt een actueel inzicht in de dagelijkse werkzaamheden en 
de rapportage over de cliënt. Het is een verbetering van dienstverlening als het cliëntportaal in 2018 verder 
wordt ingezet binnen Sjaloom Zorg.

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2017

Dit gaan we verbeteren!
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Het is van meerwaarde als er vanuit Pluriform Zorg periodiek overzichten gemaakt kunnen worden m.b.t. de 
aantallen ingezette maatregelen per locatie. Zo kan er worden bijgehouden of er ook een daadwerkelijke 
afbouw wordt gerealiseerd.

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2017

Dit gaan we verbeteren!

Zo dienen medewerkers in samenspraak met de orthopedagoog maatregelen uitgebreid toe te lichten en een set aan 
vragen en alternatieven te beoordelen. Uiteindelijk accordeert de orthopedagoog of de maatregel ingezet mag worden. 
Bij twijfel voert de orthopedagoog nog ruggenspraak met (externe) specialisten over specifieke gevallen. Hiermee wordt 
een hoge mate van zorgvuldigheid behaald. Bovendien verloopt het proces uiterst efficiënt. Over 2017 zijn er nog geen 
stichtingsbrede overzichten te genereren.

Vanuit bovenstaande tabel zien we binnen Sjaloom Zorg de afgelopen jaren een stijging van het aantal meldingen. Hieraan 
ligt een aantal redenen ten grondslag:
• Overstap naar een nieuw meldsysteem eind 2014 begin 2015. 
• Het toenemende aantal cliënten (in absolute aantallen) stichtingsbreed. 
• Het verlagen van de meldingsdrempel en activeren van medewerkers tot het doen van een melding, hoe minimaal ook.  
• Verschuiving naar zwaardere doelgroepen en complexere zorgvragen met bijbehorende problematiek

Melden van incidenten
Sjaloom Zorg heeft een vastgestelde procedure m.b.t. het handelen rondom incident of een calamiteit en hoe deze 
vast te leggen (melden). De melding brengt het proces op gang dat een adequate behandeling van het incident moet 
ondersteunen en zorgt ervoor dat middels periodiek systematisch analyseren en beoordelen van meldingen proces- en 
systeemfouten opgespoord worden. Op basis hiervan kunnen verbeteracties worden uitgezet, welke rechtstreeks via 
voortgangsbesprekingen van het management aan de orde komen en traceerbaar zijn in de beleidscyclus. Sjaloom Zorg 
maakt een onderscheid tussen incidenten en calamiteiten. Het verschil zit in de ernst van de schade die had kunnen of is 
ontstaan. Enkele uitgangspunten in het beleid zijn dat:

• Het meldingssysteem is bedoeld om het opsporen van proces- en systeemfouten mogelijk te maken.
• Medewerkers dienen maximaal incidenten te melden, dat vereist een hoge meldingsbereidheid. De garantie voor de 

medewerker dat de melding nooit gebruikt zal worden voor het treffen van maatregelen tegen de individuele melder is 
daarbij een voorwaarde.

• Het meldingssysteem is zodanig ingericht dat laag in de organisatie de eerste afhandeling kan plaatsvinden. Dit is het 
niveau van de directe werkomgeving van de melder en de direct leidinggevende. De leidinggevende heeft de integrale 
verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit van de cliëntenzorg.

• Er zijn meerdere niveaus waarop incidenten worden geanalyseerd en/of beoordeeld. Zo is er de directe leidinggevende 
die verplicht is notie te nemen van een melding. Daarnaast signaleren de manager zorg en orthopedagoog op korte 
termijn trends en/of opvallende zaken. Op stichtingsbreed niveau buigt de commissie Kwaliteit en Veiligheid zich 4 keer 
per jaar over de incidentmeldingen. Tot slot wordt een afgevaardigde van de centrale Medezeggenschapsraad eveneens 
over de aantallen en trends in MIC-meldingen geïnformeerd.

2015 2016 2017

Totaal aantal meldingen (incidenten) 695 878 1134
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Uit het overzicht van incidentmeldingen in 2017 zien we dat de meeste incidenten plaatsvinden rondom de thema’s agressie 
en medicijngebruik. Het hoge aantal meldingen rondom medicatie heeft velerlei oorzaken. De meeste afwijkingen liggen 
in het vergeten af te tekenen van de medicatie, en het toedienen ervan door medewerkers. Daarnaast vergeten cliënten 
die zelf verantwoordelijk zijn voor hun medicatie deze geregeld in te nemen. Ook dat kwalificeert voor het doen van een 
melding. 

Door het inzetten van extra scholing en informatiebijeenkomsten zien we een verhoogde alertheid op het medicatieproces, 
en daardoor een toename in het aantal meldingen. Zoals eerder benoemd vinden ervan uit verschillende niveaus analyses 
en acties plaats. Voor de agressie incidenten is er eveneens veel aandacht. In de meldingen zitten alle vormen van agressie, 
zowel van hele lichte incidenten als meer ingrijpendere vormen van verbale en fysieke agressie. Nadere analyse wijst uit dat 
meerdere incidenten zijn te herleiden naar een klein aantal cliënten. Hier worden vanuit de zorgkant passende interventies  
richting de cliënt(en) in genomen en is voldoende aandacht voor. 

Naast de impact op de cliënt heeft agressie ook zijn weerslag op de medewerker. Belangrijk om te benoemen is dat er 
eveneens blijvende aandacht is voor de medewerker. Zo worden er doorlopend agressietrainingen gegeven in het omgaan 
met stressvolle situaties. Ook worden er inhoudelijke trainingen gegeven op het gebied van probleemgedrag en agressie. 
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Meldingen aan IGZ en GGD
Afhankelijk van de aard en ernst dienen calamiteiten gemeld te worden bij de overheid. Het kan
zijn dat er gemeld moet worden aan de GGD (uitvoerder toezicht Wmo) of de IGZ (meldpunt vanuit de Wlz). Bij de Wmo kan 
het regio-afhankelijk zijn waar er gemeld dient te worden.

Het aantal meldingen aan externe instanties in 2017 betrof 2, beide aan de IGZ. Beide meldingen zijn door de inspectie in 
2017 beoordeeld en tevens gesloten.

Klachten
Sjaloom Zorg biedt cliënten verschillende manieren om hun onvrede over een bepaalde situatie of andere klachten te 
uiten. In eerste instantie wordt door de begeleider en/of regiomanager gekeken of er een passende oplossing kan worden 
gevonden. Is dat niet het geval, dan treedt het klachtenbeleid (op basis van de Wkkgz) in werking. Iedereen die gebruik 
maakt van de diensten van Sjaloom Zorg, kan gebruik maken van dit klachtenbeleid. 

Degene die hulp nodig heeft bij het indienen van een klacht kan zich kenbaar maken bij Romi Bos, de cliëntvertrouwenspersoon 
(CVP) of bij Martha Kool, de klachtenfunctionaris. Beiden werken onafhankelijk van Sjaloom Zorg en zijn direct benaderbaar 
door de cliënten. Op de website is alle informatie (met picto’s) omtrent klachten en klachtenregelingen terug te vinden. 
Een kennismaking met Martha Kool, de nieuwe klachtenfunctionaris en medewerker bij het CBKZ, is opgenomen in het 
relatiemagazine Samen Zorgen. 

In 2017 werden in totaal tien informele klachten geregistreerd. Het betrof onvrede over de woonomstandigheden en/of 
dagbesteding, onvrede over de voeding en de communicatie. Alle klachten konden op informele wijze worden afgehandeld. 
Sjaloom Zorg hecht veel waarde aan een adequate afhandeling van klachten en het verbeteren van de dienstverlening. 
Sjaloom Zorg ontving géén formele klachten via de klachtenprocedure. Een formele klacht is een klacht die wordt ingediend 
aan de Raad van Bestuur van Sjaloom Zorg. 

Bron: Samen Zorgen

De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen cliënt-
en en hun zorgaanbieder. “Ik zit er dus echt tussen- 
in. Dat is anders dan de cliëntvertrouwens- 
persoon. Zij is meer de ‘advocaat van de cliënt’.  
Ik kijk hoe ik de klager en de zorgaanbieder 
weer bij elkaar kan brengen. Ik probeer helder te  
krijgen wat er niet goed is gegaan en wat er aan 
gedaan kan worden.” Door een klacht van beide 
kanten te bekijken, krijgt Martha een goed beeld 
van wat er gaande is. Dat helpt ook bij het vin-
den van een oplossing. “Ik vraag de klager ook  
altijd wanneer hij tevreden is. Soms wil iemand 
gewoon dat er naar hem geluisterd wordt. Soms 
wil een cliënt enkel ‘sorry’ horen.” 

Onafhankelijk klachten- 
functionaris Martha Kool
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Werken aan goede en veilige zorg
Goede en veilige zorg is mensenwerk en dit raakt iedere medewerker van de organisatie. Iedere medewerker is 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg die hij of zij levert. Dat bereiken we niet met het opstellen van nog meer 
regels. Wèl met het werken aan ieders oplettendheid en aandacht door dit thema met regelmaat onderwerp van gesprek 
te laten zijn. 

Randvoorwaardelijk ligt de basis voor het kwaliteits- en veiligheidsbeleid in het feit dat er planmatig en cyclisch wordt 
gewerkt. Sjaloom Zorg maakt plannen en formeert doelstellingen, we voeren uit, we evalueren en we sturen bij. We 
wachten niet tot het mis gaat, maar we werken aan het voorkómen van risico’s en aan het adequaat handelen op het 
moment dat zich een risico voordoet. Daarnaast werkt Sjaloom Zorg aan het bevorderen van een veiligheidscultuur. De 
organisatie is continu bezig met het verder ontwikkelen van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). We zetten diverse 
kwaliteitsregistraties in om de werking van onze werkprocessen, evenals de resultaten van onze zorg- en dienstverlening, te 
toetsen. Sjaloom Zorg is daarbij vooral gericht op het opsporen van verbeterpunten. Voorbeelden van kwaliteitsregistraties 
zijn het gebruik van MijnCody, de incident meldingsregistraties (op cliënt en medewerker niveau), interne- externe audits, 
interne controlerapporten etc. 

Veiligheid voor de cliënt
Op zorg- en begeleidingsniveau is het de zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de cliënten en die tegelijkertijd 
voorkomt dat schade toegebracht wordt. Deze zorg is in toenemende mate gericht op zelf- en samenredzaamheid. 
Zorgveiligheid heeft verschillende invalshoeken: gezondheidsrisico’s, veiligheid van hulpmiddelen en materialen en 
veiligheid van de woon- of leefomgeving inclusief sociale veiligheid. Veilige zorg bieden is aandacht hebben voor het 
lichamelijk, sociaal en psychisch welbevinden van cliënten en oog hebben voor mogelijke risico’s. Samen met de cliënt en 
zijn belangenbehartiger wordt de verantwoordelijkheid genomen voor ‘weloverwogen’ risico’s. Hiervoor is het essentieel te 
communiceren en afspraken te maken.

Veiligheid voor de medewerker
Binnen dit domein gaat het om arbeidsveiligheid. We hebben het dan over goede arbeidsomstandigheden, zodat medewerkers 
en vrijwilligers veilig, verantwoord en met plezier kunnen werken. Het gaat om de vitaliteit, gezondheid en inzetbaarheid 
van de medewerkers. Sjaloom Zorg heeft een arbobeleidsplan met geformuleerde arbodoelstellingen. Het uitgangspunt 
is dat Sjaloom Zorg optimale arbeidsomstandigheden voor haar werknemers biedt. Beleid, protocollen en procedures, 
werkinstructies en richtlijnen zijn beschikbaar. In 2017 zijn er stappen gezet die bijdragen aan de Arbo doelstellingen. Door 
de werkgroep Arbo is hierop toegezien. Zo zijn er RI&E’s uitgevoerd door een extern bureau op diverse locaties en hebben 
de preventie overleggen meer inhoud gekregen. Wel wordt er vanuit de werkgroep en ondernemingsraad op aangedrongen 
dat de Arbo omstandigheden een constante aandacht vereisen. 

Omgeving en organisatie
De veiligheidsthema’s binnen dit segment hangen samen met het beheer en onderhoud van
gebouwen en materialen. Ook wordt hier gekeken naar de kwaliteit van bedrijfsvoering en het kennen van de belangrijkste 
bedrijfsmatige risico’s.

• Als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem worden er periodiek interne audits gehouden. Uit 
verschillende analyses blijkt dat de procedure van interne audits niet doeltreffend is. Het is noodzakelijk om 
de wijze van interne audits te herzien en aan te passen in 2018.

Dit gaan we verbeteren!
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Oog voor wensen en tevredenheid

Cliënttevredenheidsonderzoek
De mening en waardering van de cliënten worden periodiek door Sjaloom Zorg in kaart gebracht. Hiervoor werd in 2016 
samengewerkt met onderzoeksbureau Buntinx Training & Consultancy. Zij hanteren de Quality Qube. Dit is een evidence 
based methode die tevens is opgenomen in de ‘waaier van instrumenten’ van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. 
Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek zijn verbeteracties ondernomen op drie organisatorische niveaus; 
stichtingsbreed in het strategisch beleidsplan, op teamniveau zijn kwaliteitsverbeterkaarten gemaakt en besproken met 
cliënten, verwanten en begeleiders. Tot slot worden individuele rapportages opgenomen in het zorgplan van de cliënt 
(indien gewenst). Het uitgangspunt is constante verbetering. Hieronder worden de stichtingsbrede verbeterpunten op 
wonen, ambulant en dagbesteding weergegeven. 

Wonen: uit het onderzoek blijkt dat cliënten veel waarde hechten aan hun ‘materiële welzijn’. Ze zijn tevreden over hun 
kamer en woning, maar hebben ook verbeterwensen op het gebied van onderhoud en beschikbare voorzieningen. Als 
verbeterpunt komt ook ervaren beschikbaarheid van ondersteuning naar voren. Er is een wens dat de begeleiding meer 
aanwezig kan zijn en meer contact kan hebben met de cliënt en/of minder op kantoor zit. 

De afgelopen twee jaar hebben de medewerkers van Sjaloom Zorg een ontwikkeltraject doorlopen. Daarbij werd onder 
meer ingezet op een mentaliteitsverandering, waarbij de beleefwereld en de wensen van de cliënten voorop stonden. 
Werkelijk luisteren en achterhalen wat de cliënten belangrijk vinden in hun ondersteuning, in plaats van afgaan op hun 
eigen interpretaties en van belangenbehartigers. Deze mentaliteitsverandering werd onder meer gerealiseerd middels 
inspiratiesessies, waarbij onder meer dieper en kritisch werd ingegaan op de wijze waarop professionals ondersteuning 
bieden, of dit aansluit bij de wensen van de cliënten en welke alternatieven er bestaan om meer directe tijd/aandacht te 
besteden aan de cliënt. 

Ambulant: het luisterend vermogen van de medewerkers en hun competenties staan voor deze cliënten centraal. Ze zijn met 
name tevreden over het probleemoplossend vermogen, de kennis en de empathie van de begeleiders. De beschikbaarheid 
van ondersteuning vormt het grootste verbeterpunt. Dat betekent meer contacturen en meer persoonlijke aandacht. Ook 
de continuïteit van de zorg, bij vakantie of ziekte van de vaste begeleider, noemen de cliënten als aandachtspunt. 
Sjaloom Zorg heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan een nieuwe visie omtrent ambulante begeleiding. Daarin wordt 
onder meer ingezet op doorprofessionalisering en het ontwikkelen van specialisten voor specifieke complexe zorgvragen, 
zoals gezins- en jeugdzorg. 

Dagbesteding: de cliënten zijn over het algemeen zeer tevreden over het aanbod aan (werk)activiteiten waaraan zij deel 
kunnen nemen. De werkzaamheden geven cliënten een gevoel van eigenwaarde en stimuleert de persoonlijke ontwikkeling. 
Een opvallend groot aantal van de verbeteropmerkingen speelde rond het thema van ‘ruzie en roddelen’. Een gevoel van 
sociale onveiligheid door roddelen werd door een groot aantal cliënten gesignaleerd. Daarnaast vragen zij meer rust en 
minder ruzie op de werkvloer. Aandacht voor groepssamenstelling en groepscultuur is van belang. Er zijn acties ingezet 
om het thema van ‘ruzie en roddelen’ aan te pakken. De oorzaken van het geroddel en de ruzies zijn tijdens bijeenkomsten 
geanalyseerd en besproken. Deze interventies hebben hun vruchten afgeworpen. De cliënten van de dagbesteding geven 
aan dat de groepscultuur in positieve zin aanzienlijk veranderd is en is het gevoel van sociale veiligheid verbeterd. Door de 
komst van een nieuwe productiehal op een grote dagbestedingslocatie werd eveneens een verbeterslag gemaakt op het 
gebied van een aangename werkomgeving. 

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2017
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MijnCody
Een app met simpele vragen, verdeeld over de acht levensdomeinen van Schalock en Verdugo. Met MijnCody krijgen 
begeleiders op een heel nieuwe manier inzicht in de beleefwereld van de cliënten. De cliënten kunnen aangeven op welke 
manier zij de vragen willen beantwoorden, afgestemd op hun niveau. De uitkomsten worden gebruikt bij het opstellen en/
of actualiseren van het zorgplan en leiden regelmatig tot verdiepende begeleidingsgesprekken. 

De app wordt voor cliënten met een lichte beperking, na verschillende proefrondes, inmiddels op alle woonvoorzieningen, 
dagbestedinglocaties en ambulant toegepast. Voor cliënten met lagere ontwikkelingsniveaus zit MijnCody op dit moment 
in een laatste productiefase. Voor deze doelgroep bleek tijdens de eerste testen dat er een andere benaderingsmethode 
met aangepaste vragenlijst moest worden ontwikkeld. 

Cliënten die zich niet makkelijk in woorden kunnen uiten, krijgen met de nieuwe technologie onder meer de kans om op een 
laagdrempelige manier aan te geven hoe zij zich voelen. Dankzij de vragenlijst ontstaat een duidelijk beeld wat hun wensen 
op het gebied van ondersteuning zijn en hoe zij hun kwaliteit van leven verbeterd zouden willen zien. Het cliëntperspectief 
in de beeldvorming van het zorgplan wordt gevuld met de uitkomsten vanuit MijnCody. 

In 2018 worden op ludieke wijze de resultaten uit MijnCody zichtbaar gemaakt, middels het plaatsen van wensbomen op 
de locaties. Op deze bomen kunnen cliënten een hartenwens achterlaten die zij ook hebben kenbaar gemaakt in de app. 
Periodiek zal een wens worden uitgekozen die daadwerkelijk in vervulling wordt gebracht. Op deze manier wil Sjaloom Zorg 
de cliënten niet alleen motiveren om MijnCody te blíjven gebruiken, maar ook extra bijdragen aan hun kwaliteit van leven. 

Lees de ervaringen van cliënten en medewerkers met MijnCody

Yessica en Maaike
Pagina 15

Marianne en Anneke
Pagina 16

Mieke, Reint en Marret
Pagina 17

• Omdat MijnCody nog een relatief nieuw begrip is binnen Sjaloom Zorg dient een verdere inpassing plaats 
te vinden van de app binnen het cyclisch werken. Ook zal er een aansluiting bij het huidige trainingsaanbod 
gevonden moeten worden. Voor zowel medewerkers als cliënten.

Dit gaan we verbeteren!
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Tijdens haar afstudeerstage 
bij Sjaloom Zorg en Abrona 
ontwikkelde Yessica Ligterink het 
concept voor MijnCody. Nu, twee 
jaar later, is er niemand binnen 
Sjaloom Zorg die niet van de app 
heeft gehoord. “Via de app pakken 
de cliënten de regie zelf, in plaats 
van dat iemand anders dat voor hen 
doet”, vat Yesscia samen. “Het was 
echt keihard werken om zover te 
komen, maar ook ontzettend leuk.”

Om het concept voor MijnCody na 
haar afstuderen verder uit te werken 
zocht Yessica contact met Maaike 
Hooglander. “In mijn werk bij de 
Utrechtse zorgorganisatie Abrona 
merkte ik dat de omgeving van een 
cliënt vaak moeite heeft met het 
interpreteren van signalen”, legt 
Maaike uit. “MijnCody helpt cliënten 
om beter te communiceren met hun 
netwerk. Hierdoor kan je beter zorg 
op maat leveren.” Om een product te 
ontwikkelen dat volledig voldeed aan 
de wensen van Sjaloom Zorg werd 

de werkgroep Complexe Zorgvragen 
opgericht. Ook Maaike en Yessica 
maakten daar deel van uit. Samen 
met professionals van Sjaloom Zorg 
zelf en daarbuiten werkten ze aan het 
perfectioneren van MijnCody.

Testrondes 
Om de app te finetunen draaiden 
Yessica en Maaike verschillende 
testrondes op de locaties. “Zonder 
de cliënten hadden we dit echt niet 
kunnen doen”, denkt Maaike. “Door 
hun feedback kregen we inzicht in 
hun manier van denken, zodat we de 
app daarop konden aanpassen. Zoiets 
kan je van tevoren niet bedenken.” 

In de ontwikkeling van MijnCody 
waren er de nodige strubbelingen. 
Het testen van de app afgelopen 
zomer was bijvoorbeeld één van die 
momenten. “Het bleek moeilijk om de 
app af te stemmen op de complexere 
doelgroepen”, blikt Maaike terug. 
“Caroline Hollaar (psychologe en 
lid van de werkgroep) heeft ons 

toen uitleg gegeven over hoe het 
menselijke brein in elkaar steekt. Dat 
heeft echt veel geholpen. Op het 
moment zelf zit het dan niet mee, 
maar achteraf blijkt dat wel een 
moment waarop je flinke stappen 
maakt.” Yessica is trots als ze ziet wat 
de app inmiddels allemaal al teweeg 
heeft gebracht. “Toen ik hiermee 
begon zeiden ze op school al ‘we 
wensen je veel succes’. Door keihard 
te werken hebben we laten zien dat 
het toch maar mooi is gelukt!”

Toekomst
De twee zijn momenteel druk bezig 
om de app te perfectioneren voor 
gebruikers met een lager niveau. 
“Cliënten hebben behoefte aan een 
tool waarmee ze zich kunnen uiten”, 
denk Maaike. “Ook buiten Sjaloom 
Zorg. Als alle puntjes op de i staan 
gaan we de app daarom ook aan 
andere zorgorganisaties aanbieden. 
We gaan niet de wereld veroveren, 
maar Nederland zeker wel!”

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2017

“Het was af en toe echt een rollercoaster”

Van stageopdracht tot MijnCody-app
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‘Zwei kugeln eis bitte.’ In de 
zomer is het op geitenboerderij De 
Mekkerstee een komen en gaan van 
Duitse klanten. Lastig als je deze 
klanten moet helpen, maar slechts 
enkele woorden Duits spreekt. 
Anneke Troost heeft er regelmatig 
mee te maken. “Anneke werkt het 
liefst zo zelfstandig mogelijk”, 
vertelt activiteitenbegeleider 
Marianne Kooijman. “Ze vindt het 
vervelend dat ze haar collega’s in 
zulke gevallen steeds om hulp moet 
vragen.”

Tijdens het invullen van de vragenlijst 
in MijnCody kwam de aap uit de 
mouw. “Toen ik Anneke vroeg wat ze 
nog wel eens zou willen leren zei ze ‘Ik 
zou nog wel eens Duits willen leren, 
dat lijkt me zo handig’”, blikt Marianne 
terug. “Ik was erg verbaasd, want 
ik had er nooit bij stilgestaan. Maar 
eigenlijk is het natuurlijk wel logisch. 
Er komen zoveel Duitsers in de winkel. 
Dan is het natuurlijk handig als je ze 

te woord kan staan zonder iemand 
anders om hulp te moeten vragen.” 

Om Anneke op weg te helpen heeft 
Marianne een memory-spel gemaakt. 
Op elk kaartje staat een plaatje met 
daarbij de Nederlandse beschrijving. 
Op de achterkant staat de Duitse 
vertaling: ‘Eine Tasse kaffee’, ‘Auf 
Wiedersehen’ en ‘Zwei kugeln eis 
bitte’. “We starten met de makkelijkste 
woorden en zinnetjes”, geeft 
Marianne aan. “Het gaat er natuurlijk 
om dat Anneke straks zelfstandig kan 
vragen hoeveel bolletjes ijs mensen 
willen en of het in een hoorntje of 
bakje moet. En we gaan ook leren 
hoe je van ‘eins’ tot ‘zehn’ telt, dat is 
handig als je geld terug moet geven.” 
Anneke vond het best spannend om 
aan de les te beginnen. “Ze vindt 
het leuk, maar ook spannend”, zegt 
Marianne. “Ze denkt dat ze het niet 
kan. Maar we zijn zo laagdrempelig 
begonnen. We kijken gewoon hoe 
het uitpakt. Anneke kwam zelf met 

de vraag, dus nu zetten we door 
ook. Niet geschoten is altijd mis.” De 
activiteitenbegeleider hoopt dat ook 
Anneke’s collega’s aanhaken. “Ik denk 
dat het voor iedereen handig is als ze 
wat Duits leren. Het zou mooi zijn als 
het woordspelletje in de pauze op 
tafel komt, zodat iedereen er mee aan 
de slag kan.”

Voor Marianne is het verhaal van 
Anneke het bewijs dat MijnCody 
degelijk een positieve bijdrage kan 
leveren aan het leven van cliënten. 
“Ik was in het begin toen MijnCody 
geïntroduceerd werd ook sceptisch 
hoor”, geeft ze eerlijk toe. “Je moet 
al zoveel zaken bijhouden en invullen 
en dan komt dit er nog eens bij. Maar 
nu ik deze ervaring heb opgedaan kijk 
ik er toch anders tegenaan. Het kost 
wat tijd om uit te vogelen hoe de app 
precies werkt. Maar moet je kijken 
wat eruit komt, dat had ik toch niet 
verwacht!”

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2017

“Ik was in het begin ook sceptisch hoor”

Marianne Kooijman over haar ervaring met MijnCody
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Filmpjes van dolfijnen en 
muziekinstrumenten kijken op de 
iPad. Reint Hoftijzer kan er uren mee 
bezig zijn. “Een half jaar geleden 
was dat wel anders. Tot een half 
jaar geleden had hij totaal geen 
interesse in tablets of telefoons”, 
vertelt zijn moeder Mieke. “Als m’n 
telefoon op tafel ligt pakt hij die 
zelf om foto’s van zijn Dolfinarium-
bezoek te bekijken. Het is echt een 
verschil van dag en nacht”, vult 
zorgkundige coach Marret Baaij 
aan.

Vorig jaar werd bekend dat MijnCody 
eraan zat te komen. “Omdat Reint 
eerst geen interesse in mobiele 
apparaten toonde zijn we hem 
langzaamaan gaan voorbereiden”, 
vertelt Marret. “Reint vindt dolfijnen 
geweldig, vandaar dat we met hem 

filmpjes op de iPad zijn gaan bekijken.” 
Inmiddels kan Reint zelf aardig met 
de iPad overweg. “Hij klikt door de 
filmpjes op YouTube heen en sluit 
zelf de browser af. Hij is echt stappen 
vooruit gegaan.”

Mieke is blij met de vaardigheden 
die haar zoon heeft geleerd. “Reint 
kan moeilijk uitleggen wat hij vindt. 
Het is de kunst om de juiste vragen 
aan hem te stellen. Ik hoop echt dat 
de MijnCody-app ons kan helpen 
om beter te begrijpen wat er in hem 
omgaat.” Momenteel wordt hard 
gewerkt aan een versie voor cliënten 
met een lager ontwikkelingsniveau. 
In plaats van tekst wordt deze versie 
voorzien van pictogrammen. De 
MijnCody-dames kwamen bij Reint 
langs om met hem de testversie in 
te vullen. “Hij vond het in ieder geval 

heel interessant met al die knopjes. 
En als Reint iets interessant vindt dan 
heb je al heel wat gewonnen”, lacht 
Mieke. 

Mieke hoopt dat Reint door het 
gebruik van MijnCody beter kan 
aangeven wat erin hem omgaat. “Het 
liefst zou ik zien dat de begeleiding 
dagelijks, op een vast moment, de 
vragenlijst met Reint invult, zodat hij 
er aan kan wennen. Misschien kan hij 
het in de toekomst dan zelfstandig 
oppakken”, geeft ze aan. Maret 
denkt dat zij en haar collega’s tijd vrij 
moeten maken om met MijnCody 
aan de slag te gaan. “Het is echt van 
tevoren investeren voordat je er iets 
uithaalt. Maar uiteindelijk zorgt het 
voor verdiepend contact met de 
cliënt.”

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2017

“Ik hoop dat MijnCody kan helpen 
  om Reint beter te begrijpen”
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Medezeggenschap

Lokale en centrale medezeggenschap
Afhankelijk van de structuur wordt binnen elke verblijfs- en dagbestedingslocatie een lokale Medezeggenschapsraad 
gevormd. Daarnaast bestaat er een centrale Medezeggenschapsraad. Deze centrale Medezeggenschapsraad wordt 
gevormd uit leden van de lokale Medezeggenschapsraden. De lokale Medezeggenschapsraad bestaat (waar mogelijk) uit 
cliënten en (waar noodzakelijk) uit cliëntvertegenwoordigers. De vergaderfrequentie van de lokale Medezeggenschapsraad 
is minimaal vier keer per jaar. Op verzoek van de voorzitter van de lokale Medezeggenschapsraad kan de regiomanager 
worden uitgenodigd om bepaalde agendapunten toe te lichten. Op deze manier begint de participatie op het niveau 
waarop mensen elkaar kennen en een natuurlijke samenhang bestaat of kan groeien. Tevens zijn er op sommige locaties 
nog de bewoners overleggen of lokale initiatieven om meer medezeggenschap te realiseren.

Nog meer samenspraak!
Hoe kan Sjaloom Zorg naast de reeds bestaande vormen van medezeggenschap op centraal en lokaal niveau cliënten en 
verwanten nog meer inspraak geven? Dat was de uitdaging voor 2017. Onder leiding van regiomanager Arianne Ligtendag, 
meerdere medewerkers en vrijwilligers werd op 8 februari 2017 een eerste thema-avond voor cliënten en verwanten 
georganiseerd. Deze eerste keer met als thema voeding. De avond werd door meer dan 100 mensen bezocht, een zeer hoge 
opkomst. De thema-avond begon met een korte inleiding van het onderwerp. Daarna gingen alle aanwezigen in kleine 
groepen uiteen om aan de hand van stellingen het thema te bespreken. Iedereen kreeg de kans om zijn of haar mening te 
delen. Tijdens dit gedeelte kregen cliënten verschillende kaartjes waarmee ze konden aangeven hoe zij het gesprek vonden 
verlopen. Een rood kaartje betekende ‘stop, ik begrijp het niet’, een geel/oranje kaartje gaf aan dat het te ingewikkeld was. 
Een groen kaartje kon je persoonlijk aanreiken aan iemand die je stil vond en graag wilde betrekken in de bespreking. Een 
gespreksleider noteerde alle meningen en reacties. Na de groepsdiscussie vond er een pauze plaats. In de tussentijd werden 
de belangrijkste inzichten genoteerd om na de pauze, in de plenaire terugkoppeling de zaal hier deelgenoot van te maken. 

In oktober vond op basis van hetzelfde recept de tweede themabijeenkomst plaats. Dit keer over het thema veiligheid. Hier 
was de opkomst nog hoger. De bijeenkomsten blijken een succes. Ondanks het hoge aantal aanwezigen krijgt toch ieder 
individu op basis van gelijkheid evenveel ruimte tot een waardige inbreng. Dit vinden de cliënten zichtbaar belangrijk en 
wordt ook door belangenbehartigers erg gewaardeerd.

• Tijdens de bijeenkomsten worden gekleurde pictokaartjes gehanteerd. Om meer bekendheid te krijgen onder 
cliënten is het van meerwaarde om de kaartjes ook bij bewonersvergaderingen te introduceren. Zo wordt het 
gebruik ervan gemeengoed binnen Sjaloom Zorg.

Dit gaan we verbeteren!
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Wat is een orthopedagoog?
U vraagt zich misschien af wat een orthopedagoog nu 
eigenlijk is? Een orthopedagoog is een wetenschappelijk 
opgeleide hulpverlener die deskundig is op het gebied van 
ontwikkeling en opvoeding. Een orthopedagoog brengt 
in kaart hoe een persoon zich heeft ontwikkeld en hoe 
hij functioneert. Daarbij wordt ook de omgeving van de 
persoon meegenomen. Een mens is namelijk altijd bezig met 
zijn omgeving. Om tot een goede beeldvorming te komen, 
voert de orthopedagoog verschillende onderzoeken uit. 
Op basis van de beeldvorming kan een orthopedagoog 
behandeling bieden. Ook kan hij andere hulpverleners 
adviseren in de begeleidingsaanpak.

Begeleidingsaanpak
Bij Sjaloom Zorg is de orthopedagoog onderdeel van het 
ondersteuningsteam. Wanneer een team vragen heeft over 
het functioneren van een cliënt, kan de orthopedagoog 
geraadpleegd worden. Maar ook bij vragen over de 
begeleidingsaanpak die wordt gehanteerd. Samen met 

het begeleidend team werk ik op die manier aan een zo 
hoge mogelijke kwaliteit van bestaan voor de cliënt. Mijn 
werkzaamheden zijn heel divers. Ik heb gesprekken met 
cliënten, (assistent) zorgkundig coaches en regiomanagers. 
Ook sluit ik soms aan bij teamvergaderingen en bij MDO’s. 
Daarnaast kan het voorkomen dat ik op een woon- of 
dagbestedingslocatie langskom om een observatie uit te 
voeren of een onderzoek af te nemen. Uiteraard zit ik een 
deel van mijn werktijd achter mijn bureau om bijvoorbeeld 
een dossieronderzoek uit te voeren, verslagen uit te werken 
en begeleidingsadviezen te schrijven.

Kennismaken
Spreek mij gerust aan als u me ergens tegenkomt. Ik vind 
het waardevol om zoveel mogelijk mensen binnen de 
organisatie te ontmoeten.

Caroline Ligtendag
Orthopedagoog

Hallo, ik ben Caroline Ligtendag. Sinds 23 oktober ben ik in dienst als orthopedagoog bij 
Sjaloom Zorg. Ik werk 4 dagen per week voor de organisatie, van maandag tot en met 
donderdag. In de afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan in de jeugdzorg. Ook 
heb ik ervaring opgedaan met het werken met mensen met een verstandelijke beperking. 
Onbekend binnen de organisatie ben ik zeker niet. In het verleden heb ik namelijk gewerkt 
als oproepkracht bij Eeterij de Thoolse Brug en als vakantiekracht bij de Oranjerie. Daarnaast 
ben ik betrokken geweest als vrijwilliger in regio B.

Aangenaam kennis met u te maken!

Versterking kwaliteit van de zorg
In 2017 werd de kwaliteit van de geboden zorg door Sjaloom Zorg onder meer versterkt door het deskundigheidsniveau 
binnen Sjaloom Zorg te vergroten. Niet alleen kregen vaste medewerkers de gelegenheid om hun kennis te verrijken 
middels specifieke ‘bouwstenen’, ook werden nieuwe functies actief ingezet, waaronder een orthopedagoog en een 
praktijkondersteuner-GGZ. 

De orthopedagoog heeft een belangrijke rol bij onder meer de intake-procedure van nieuwe cliënten.  Voordat een cliënt 
in zorg komt, brengt de orthopedagoog de specifieke ondersteuningsvragen in kaart zodat direct de juiste begeleiding kan 
worden ingezet. Zij heeft hierbij nauw contact met de andere professionals binnen Sjaloom Zorg en voert, indien gewenst, 
ook overleg met externe deskundigen. 

De praktijkondersteuner GGZ adviseert medewerkers bij het begeleiden van cliënten die kampen met een psychosociaal 
probleem. Vanuit haar expertise kijkt zij mee en brengt advies uit op gebieden waar het team in de ondersteuning in 
vastloopt. Daarbij richt zij zich specifiek op cliënten met psychische klachten die ook daadwerkelijk voortkomen uit 
psychische problematiek. De orthopedagoog helpt juist vooral als cliënten gedrag vertonen dat veroorzaakt wordt door 
een achterliggende verstandelijke beperking.
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Een cliënt wordt opeens heel 
somber, is lusteloos, heeft last van 
stemmingswisselingen en wil niet 
meer eten. Wanneer gedrag zonder 
aanwijsbare aanleiding compleet 
verandert, kan dat veroorzaakt 
worden door een psychosociaal 
probleem. Hanneke Korf is binnen 
Sjaloom Zorg voortaan dé persoon 
om bij dit soort problematiek in actie 
te komen. Als praktijkondersteuner 
GGZ kan zij ingezet worden om 
erachter te komen wat er aan de 
hand is. “Afwijkend gedrag komt 
érgens vandaan. Ik kijk mee en 
breng vervolgens advies waarvan 
psycho-educatie een belangrijk 
onderdeel is. Ik bied in eerste 
instantie dus ondersteuning als het 
team vastloopt”, steekt Hanneke 
van wal.

Twee jaar geleden begon zij - samen 
met twee andere collega’s - aan de 
opleiding PPI bij Avans+ Hogescholen. 
PPI is het theoretische deel van de 

opleiding tot praktijkondersteuner 
huisarts geestelijke gezondheidszorg 
(POHGGZ). “Het was voor mij een 
kans om een verdiepingsslag te 
maken op het gebied van psychische 
ziektebeelden. Na twintig jaar 
werkzaam te zijn in de psychiatrie 
(ATC Scheldestromen), was ik wel toe 
aan zo’n uitdaging.” 

De studie smaakte naar meer. Daarom 
vroeg Hanneke of zij ook het tweede 
jaar van de opleiding mocht volgen. 
“Ik zag wat ik met een volledig 
diploma zou kunnen betekenen 
voor de organisatie. In het kader 
van professionele rolontwikkeling 
ging Peter Goedhart, manager zorg, 
hiermee akkoord.” Sinds begin dit 
jaar kunnen medewerkers via de 
regiomanager een beroep doen op 
Hanneke. “Als praktijkondersteuner 
GGZ ben ik er specifiek voor 
cliënten met psychische klachten 
die ook daadwerkelijk voortkomen 
uit psychische problematiek. 

Daarin zit dus een verschil met de 
orthopedagoog. Zij helpt vooral als 
bepaald gedrag veroorzaakt wordt 
door een verstandelijke beperking. 
Het is soms lastig om te achterhalen 
waar de grondslag van het probleem 
exact zit. Het is dan prettig om met de 
orthopedagoog de casus te kunnen 
bespreken en te beoordelen.” 

Zeker met het groeiend aantal 
complexe zorgvragen, komt de kennis 
en kunde van een praktijkondersteuner 
GGZ als geroepen. “Ik denk dat 
iedereen binnen Sjaloom Zorg wel 
merkt dat de begeleidingsvragen 
steeds zwaarder en breder worden. 
Door de opleiding heb ik nu veel 
meer handvatten gekregen om hier 
antwoord op te geven. Het is soms 
pittig, maar ik zie het vooral als een 
uitdaging om mensen in hun eigen 
kracht te zetten én te houden. Dat is 
en blijft mijn drijfveer.”

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2017

“Pittige vraagstukken zijn vaak 
  de mooiste uitdagingen”
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Reflectie en leervermogen medewerkers

Teamreflectie vanuit het cliënttevredenheidsonderzoek
In 2016 werd op basis van de Quality Qube een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden. Kenmerkend voor deze methode is 
dat de zorg en ondersteuning wordt opgevat als een proces waaraan cliënten, hun vertegenwoordigers (verwanten, familie) 
en begeleiders van Sjaloom Zorg samen deel nemen. De methode verzamelt daarom informatie over kwaliteitservaringen 
bij deze drie groepen, ook de medewerkers. Aan medewerkers werd gevraagd om hun ervaring van de kwaliteit van de 
geboden zorg en ondersteuning aan ‘hun’ cliënten op de locatie, als professional te beoordelen. Deze input werd verzameld 
om op locatieniveau aan de slag te gaan met zogenaamde kwaliteitsverbeterkaarten. Hierin werden de resultaten per 
locatie tussen cliënten, ouders/verwanten en medewerkers besproken. Zo ontstaat er een open dialoog over wat goed gaat 
en wat er voor verbetering vatbaar is in de zorg en ondersteuning. Bij alle woonlocaties hebben de sessies in 2016 reeds 
plaatsgevonden.

Mentaliteitsverandering ‘Werken aan kwaliteit van Bestaan’
Er is sinds 2016 gewerkt aan mentaliteitsverandering binnen de organisatie. Dit is mede ingegeven door de verandering 
van zorgvragen die Sjaloom Zorg op zich af krijgt. De zorgvragen worden in veel gevallen complexer. De sleutel van de 
verandering ligt in het handelen van de medewerkers. De nadruk van het verandertraject ligt hierbij dan ook in het handelen 
van de professional in de leefwereld van de cliënt. Leren en reflecteren staan hierbij centraal. Om de mentaliteitsverandering 
teweeg te brengen zijn meerdere initiatieven ontplooid.

De nieuwe professional
Ben je een mees of een roodborst? 

Sjaloom Zorg heeft de afgelopen twee jaar keihard gewerkt om medewerkers te motiveren achterhaalde werkwijzen 
los te laten en als ‘nieuwe professionals’ de toekomst in te gaan. Met andere woorden: een nieuwe houding en manier 
van ondersteuning. Als symbolisch voorbeeld werd het verhaal van mezen versus roodborstjes vaak verteld. De melkman 
leverde voorheen melk aan huis, waarbij alle vogels met een simpele pik door het dunne dekseltje zich tegoed deden aan 
de bovenste roomlaag. Toen de deksels werden vervangen door stevigere aluminium deksels, ontwikkelden enkele mezen 
een techniek om alsnog door deze laag heen te pikken. Al snel leerden andere mezen van dit voorbeeld. De roodborstjes 
daarentegen maakten zich onderling vooral druk om hun territorium en werkten dus niet samen. Met als resultaat dat de 
lekkernij voor deze vogelsoort tot het verleden behoorde.

Veranderen is niet makkelijk. Zeker niet als je gewend bent aan een bepaalde denkwijze of een patroon. Met inspiratiesessies 
en nieuwe studies is er vanalles aan gedaan om die mentale knop om te zetten. Wat voor vogel ben jij? Geniet je van de 
room met de andere mezen of ben en blijf je toch een roodborstje? (bron: Werken aan Kwaliteit van Bestaan)

Ben je een mees of een roodborst? 
Doe de test op pagina 22.

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2017
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1. Door samen te werken bereik je meer dan in je eentje

Nee, ik zoek zaken liever in mijn uppie uit. 

Helemaal mee eens.

2. Door veranderde omstandigheden voel je je snel uit het veld geslagen

Ja, ik kan daar echt niet tegen.

Welnee, kom maar op!

3. Je neust graag rond op andere plekken.

Dat is totaal niets voor mij. Ik ben honkvast. Ik werk alleen op mijn eigen stek en hoef daar ook geen 

pottenkijkers bij. 

Heerlijk om te ervaren hoe andere teams zaken oppakken. Daar kan je zoveel van leren. 

4. Verschillen tussen professionals zijn goed

Nee, iedereen moet exact hetzelfde handelen/reageren.

Ja, diversiteit is een kans om elkaar te verrijken.

5. Als professional weet jij het beste wat een cliënt nodig heeft

Absoluut. Ik heb de ervaring en opleiding, dus ik bepaal hoe de cliënt zijn leven leidt.

Ieder mens is van belang en iedereen is gelijkwaardig. Je moet als professional mét de cliënt ontdekken wat 

hij weet, voelt, wil en nodig heeft.

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2017
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• Roodborstje: koos jij meer dan 3x voor het roodborstje? Dan houd je het liever bij het oude en heb je het niet 
zo op veranderingen.

• Mees: koos jij meer dan 3x voor de mees? Dan ben jij klaar voor de toekomst! 

Score - Ben je een mees of een roodborstje?

Inspiratie opdoen
Allereerst waren er de inspiratiesessies. Het doel van de inspiratiesessies 
was enerzijds het bij medewerkers bewust maken van de noodzaak tot 
mentaliteitsverandering en anderzijds hen te inspireren naar hoe dit in de 
praktijk te realiseren. Tijdens de inspiratiesessies stonden cliëntportretten 
van diverse cliënten vanuit Sjaloom Zorg centraal. De sessies werden 
geleid door docent en auteur van het boek ‘Werken aan kwaliteit van 
bestaan’, dhr. Pieter Verdoorn. Met een prikkelende en interactieve 
presentatie werden medewerkers uitgedaagd om na te denken over 
kwaliteit van bestaan van hun eigen cliënten en hun handelen hierin. De 
overkoepelende vraag hierin was, in hoeverre men echt ‘luistert’ naar 
hun cliënten dan wel ze zelf laten beslissen over zaken die bijdragen aan 
hun kwaliteit van leven. Middels opdrachten kwam naar voren dat men 
vaak nog geneigd is om dit voor de cliënten in te vullen.
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Basisleergang: ‘Werken aan kwaliteit van bestaan’
Het doel van het 3-daagse basisprogramma is een gezamenlijk vertrekpunt in de visie op kwaliteit van leven, zorg en 
begeleiding te bepalen. Het basisprogramma bestaat uit drie lesdagen. Inhoudelijk sluit het aan bij deel 1 van het boek 
‘Werken aan kwaliteit van bestaan’ van auteurs Pieter Verdoorn en Audry van Vulpen. Dit boek vormt tegelijkertijd de basis 
voor de ondersteuningswijze die Sjaloom Zorg voorstaat voor haar cliënten. Deze ondersteuningswijze richt zich op het 
zodanig vormgeven van de zorg, dat deze aansluit op het unieke individu, zijn behoefte, zijn leerstijl, zijn tempo en zijn 
context. De leergang is zodanig opgezet dat deze direct ondersteunend is aan de dagelijkse praktijk. Iedere bijeenkomst 
wordt afgesloten met een praktijkopdracht, waarmee medewerkers kunnen oefenen en het effect hiervan direct bij hun 
cliënt kunnen zien. Deze praktijkopdrachten houden verband met de persoonlijke leerdoel(en) van de medewerker. De 
praktijkopdrachten dwingen de medewerker tot verdere bewustwording van hun (mogelijk anders) handelen en dagen uit 
tot reflectie. Zij beantwoorden vragen als; waarom ga je op een andere manier te werk en wat voor effect heeft dat op de 
cliënt? 

Qua inhoud van het programma draait het op de eerste dag vooral om de cliënt, zijn omgeving, zijn leerstijl en hoe de 
medewerkers daar als professional het beste bij kunnen aansluiten. Aan het einde van de dag hebben ze inzicht op wat 
de ondersteuningswijze vanuit werken aan kwaliteit van bestaan betekent voor hen als professional. Op dag 1 is tevens 
een oud-cliënt van Sjaloom Zorg aanwezig, de zogenaamde ervaringsdeskundige. Hij vertelt zijn verhaal en ervaringen 
met de ontvangen begeleiding door Sjaloom Zorg. Daarna beoordeelt hij vanuit zijn perspectief, de huidige denkwijze/
beeldvorming van de aanwezige medewerkers op bepaalde zorgvragen. Op dag 2 wordt de vertaalslag gemaakt naar de 
eigen praktijk. Daarbij wordt de link gemaakt tussen de eerste dag, het zorgplan, de cliënt en de begeleidingsmethodieken die 
medewerkers kunnen gebruiken. Op dag 3 staan de vaardigheden van de professional in relatie tot de ondersteuningswijze 
vanuit werken aan kwaliteit centraal.

Keuzemodules
Aansluitend op de basisleergang kunnen medewerkers keuzemodules selecteren. Het doel van de keuzemodules is om 
medewerkers en/of teams in staat te stellen om, afhankelijk van de doelgroep (complexe zorgvragen), de juiste specifieke 
theoretische kennis tot zich te nemen, hen de juiste methodieken aan te leren en hoe deze vervolgens toe te passen in 
de praktijk. Na het volgen van de leergang ‘Werken aan kwaliteit van bestaan’ volgen de keuzemodules. Hierin hebben 
medewerkers keuze uit 15 verschillende modules. Voorwaarde voor deelname aan deze keuzemodule(s) is dat men het 
basisprogramma gevolgd heeft. Het is de bedoeling dat medewerkers/teams hun keuze baseren op hun cliënten of de voor 
hun locatie relevante problematieken, doelgroepen of vraagstukken. Enkel voorbeelden van de modules zijn; driehoekskunde, 
psychiatrische stoornissen, autisme, hooi op je vork, eigen invloed en initiatief, palliatieve zorg.

Ook in 2018 blijven de basisleergang en de keuzemodules gehandhaafd. Wel zal er een jaarlijkse review plaatsvinden op de 
aan te bieden keuzemodules. 

• Om het traject een blijvend karakter te geven dient er borging plaats te vinden op diverse onderdelen binnen 
de organisatie. Een instrument om medewerkers kritisch te houden over het bijdragen aan kwaliteit van 
bestaan aan hun cliënten is om dit onderwerp te laten terugkomen in jaargesprekken. Dit is momenteel nog 
niet structureel geborgd binnen Sjaloom Zorg.

Dit gaan we verbeteren!
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CSS Werkplekleren
De zorgsector is er eentje vol dynamiek. 
Cliënten en wetgeving stellen steeds 
hogere eisen, de levensduur van producten 
en diensten wordt korter en de kennis 
van medewerkers veroudert sneller. De 
zorgvragen zelf worden steeds complexer en 
medewerkers moeten samen in teams werken 
om bij te dragen aan een zo hoog mogelijke 
kwaliteit van leven van cliënten. Ondanks dat 
er veel van medewerkers wordt gevraagd, 
ziet Sjaloom Zorg dat haar medewerkers 
betrokken blijven bij de cliënten, omdat hun 
hart bij het begeleiden van en verzorgen van 
de cliënten ligt. Echter, medewerkers ervaren 
dat zij niet altijd meer volledig kunnen doen 
waar hun hart ligt.

De afgelopen jaren zijn er talloze regelingen, 
protocollen en werkprocessen geschreven 
en geïmplementeerd om de beheersing op 
processen te vergroten. Sjaloom Zorg gelooft 
dat de verantwoording weer bij de teams 
en zorgprofessionals moet komen te liggen 
en wil daarom inzetten op ontwikkeling van 
medewerkers en teams. In 2017 zijn twee 
medewerkers opgeleid en kundig gemaakt 
in het trainingsprogramma Werkplekleren 
van CSS. Zij zijn begonnen met het geven 
van speciale bijeenkomsten waarop op 
speelse wijze teams leren op een krachtige 
wijze samen te werken en gezamenlijk 
verantwoordelijkheid te nemen voor de 
kwaliteit van zorg. Het vormen van ‘krachtige, 
zelfstandige teams’ maakt een groot verschil 
en zorgt dat de focus en het werkplezier 
weer komt te liggen op het ondersteunen 
van de cliënten. 

Een eerste teambijeenkomst heeft inmiddels 
plaatsgevonden op één woonvoorziening, 
waarbij onder meer een kritische teamscan 
werd gemaakt. Een tweede scan in de eerste 
helft van 2018 moet aantonen welke effecten 
zichtbaar zijn door het trainingsprogramma. In 
het najaar van 2018 mag een tweede team aan 
de slag met het zogenaamde ‘werkplekleren’. 
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Medewerkerstevredenheid
Effectory heeft in 2016 een tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers uitgevoerd. Hierop zijn verbeterpunten 
uitgezet en werd de voortgang per locatie gemonitord. Hoewel er verbeterpunten zijn, scoort de organisatie wel hoger dan 
gemiddeld op het gebied van bevlogen en betrokken medewerkers. Hiernaast worden ook de sfeer en de samenwerking 
door de teams als trotspunten benoemd. 

Verbeterpunten
Uit het onderzoek bleek dat er vijf teams onder het gemiddelde van de organisatie en/of benchmark scoorden (ambulant 
team, regiomanagers, DB Thoolse Brug/Perk & Bos Tholen, DB De Mèkkerstee, Vollenhoven). De manager zorg heeft een plan 
van aanpak ontwikkeld voor de verdere professionalisering/specialisatie van ambulante medewerkers. De regiomanagers 
kregen in 2017 ondersteuning van een externe specialist om zich verder te ontwikkelen en voor te bereiden op het aansturen 
van de resultaatverantwoordelijke regio’s. 

Bij een analyse omtrent werkdruk bleek op woonvoorziening Vollenhoven een onbalans te bestaan tussen de inzet van 
medewerkers en een groeiende zorgvraag van bewoners. Hierop is geanticipeerd door het aantal fte’s op deze locatie te 
verhogen, waarmee de werkdruk verlicht werd. 

Op de genoemde dagbestedingslocaties zijn bijeenkomsten geweest om te achterhalen waar andere verbeterpunten zaten. 
Niet alleen werd op cliëntniveau gewerkt aan betere groepsdynamiek, ook de teams werden o.a. middels inspiratiesessies 
gemotiveerd om vanuit hun professionaliteit te luisteren en in te springen op de wensen en behoeften van cliënten. 
Ook is aandacht besteed aan open en eerlijk communiceren tussen de medewerkers (elkaar aan durven spreken), goede 
schriftelijke communicatie en het maken van duidelijke afspraken. Rollen en taken zijn vernieuwd en duidelijk afgebakend, 
waardoor iedereen weet wat van hem/haar verwacht wordt. Dit is duidelijk te merken aan de positieve sfeer die er heerst 
op de werkvloer, met de cliënten en op het bedrijf. 

Als top vijf van verbeterpunten werd door de medewerkers genoemd: communicatie, inspelen op veranderingen in de zorg, 
ECD/Pluriform, inzet van deskundigen, ICT ondersteuning. 

Op het gebied van communicatie is een verbeterslag gemaakt. Zo wordt er in het kader van transparantie en openheid meer 
en eerder gecommuniceerd naar medewerkers over strategie en nieuwe projecten; is er een start gemaakt met het opzetten 
van een sociaal intranet; worden teams door regiomanagers gemotiveerd om elkaar aan te spreken op zowel ongewenst 
gedrag als waardering. Bij het ontwikkeltraject Complexe Zorgvragen staan sinds 2016 de vier andere verbeterpunten 
centraal. Dit traject loopt ook in 2018 nog door, waarbij medewerkers diverse bouwstenen (cursussen) kunnen volgen. 
Medewerkers zijn tevens meer gebruik gaan maken van de digitale mogelijkheden, zoals het instellen van reminders bij het 
verlopen van indicaties en evalueren van zorgplannen. Dit komt de volledigheid van de cliëntdossiers ten goede. 
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Reflectie medezeggenschap en externe visitatie

Reflectie Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)
Het kwaliteitsrapport is toegestuurd en doorgenomen door de medezeggenschapsraad. Hierbij hebben alle leden positief 
gereageerd op het rapport. De reflectie heeft plaatsgevonden met een afvaardiging van de CMR. Voorzitter Henk Top en 
CMR-lid Izaäk Potappel hebben samen met Henk Brinkman (Raad van Bestuur) en organisatieadviseur Daan De Viet de 
reflectie doorgenomen. De CMR-afvaardiging heeft opmerkingen en aanvullingen gegeven die zijn verwerkt in het rapport. 
Naast de specifieke opmerkingen en aanvullingen zijn tijdens de reflectiebijeenkomsten de meest belangrijkste thema’s 
doorgenomen en bediscussieerd. Een van deze thema’s die de CMR extra benadrukt wil zien is dat Sjaloom Zorg, ondanks 
haar christelijke signatuur, niemand uitsluit. Dit moet krachtiger bij de missie in de inleiding worden verwoord. 

Verder stond er in het conceptrapport onvoldoende over de huidige structuur van medezeggenschap. Er werd uitsluitend 
iets verteld over de thema-avonden binnen Sjaloom Zorg. De leden hebben aangegeven hier graag meer informatie over 
te willen teruglezen in het kwaliteitsrapport. Dit onderdeel is dan ook toegevoegd. Verder zijn de cliëntgerichtheid in een 
aantal passages volgens dhr. Top onvoldoende verwoord. Ook deze opmerking heeft op meerdere onderdelen in het rapport 
aanpassingen opgeleverd. Verder heeft de CMR aangegeven de procedure tot het delen van de incidentmeldingen onder 
de loep te nemen. Mogelijk is hierin een aanpassing gewenst. Ook dit onderdeel is toegevoegd en aangepast in het rapport.

Tot slot vinden de heren uit de CMR dat het rapport zeker iets toevoegt. Er wordt volgens hen op grove lijnen informatie 
gegeven over cliëntgerichte zorg. De heren zeggen als CMR goed betrokken te worden en zijn van de voor hen belangrijke 
thema’s op de hoogte.

Reflectie Ondernemingsraad
Met drie leden van de OR heeft er een reflectie plaatsgevonden op het kwaliteitsrapport. Het zwaartepunt van hun reflectie lag 
uiteraard op het medewerkersgedeelte. De ondernemingsraad geeft aan dat het een overzichtelijk document betreft. Het is 
tevens een goede aanvulling naast bijvoorbeeld een jaarrekening. Als het gaat om het medewerkertevredenheidsonderzoek 
vindt de OR dat er te weinig aandacht is voor de opvolging van de verbeterpunten binnen het team. Dit is gebleken uit hun 
werkbezoeken. De enige nuance daarin is dat er wel verbeteringen in gang gezet worden, maar dat dit door medewerkers 
lang niet altijd als verbeterpunten uit het tevredenheidsonderzoek wordt herkend. Er mist hierin een stuk communicatie 
vanuit de leidinggevenden, met name over de context van een verbetertraject. Hierin adviseert de OR de link te leggen 
naar het CSS leertraject. Daar kunnen punten die zijn blijven liggen uit het tevredenheidsonderzoek mogelijk weer worden 
aangehaald.

Izaäk Potappel (lid Centrale Medezeggenschapsraad)

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2017

Sjaloom Zorg is er niet alleen voor christenen, maar ook voor 
niet-kerkelijke mensen. Alle mensen zijn welkom en Sjaloom 
Zorg sluit niemand uit
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De OR merkte verder op dat er in de conceptversie een verkeerd voorbeeld stond hoe er aan werkdruk is gewerkt in 2017. 
Werkdruk speelde op meerdere locaties een rol. De OR geeft aan dat er op verschillende locaties gedurende het jaar opnieuw 
is gekeken naar de zorgzwaarte en dat daarop de formatie is opgehoogd. Dit zou moeten bijdragen aan werkdrukverlaging 
onder de medewerkers op betreffende locaties. 

Het onderdeel agressie vond de OR eveneens onvoldoende uitgelicht in het rapport. Dit terwijl agressie niet alleen een 
grote impact kan hebben op cliënten maar ook op de professional. Hierover zou iets meer benoemd kunnen worden.

Tot slot hamert de OR op blijvende aandacht voor het voorkomen van incidenten en het inzetten op preventie. Met name 
RI&E en de rol van de preventiemedewerkers zijn hier de sleutels in. De OR beseft dat hier de afgelopen periode stappen in 
de goede richting zijn gezet maar geeft aan dat dit constant de aandacht vereist. 

Reflectie Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht wordt via de commissie Kwaliteit en Veiligheid continu op de hoogte gehouden van nagenoeg 
alle aspecten op het gebied van het kwaliteitsbeleid binnen Sjaloom Zorg. De commissie Kwaliteit en Veiligheid bestaat 
namelijk uit de heer Brinkman (Raad van Bestuur), de heer Goedhart (manager zorg), de heer De Viet (organisatieadviseur) 
en twee leden van de Raad van Toezicht, de heren Hoek en Bestman. De voornoemde twee RvT-leden vervullen op deze 
manier naast hun toezichthoudende rol eveneens actieve, meedenkende functie. Binnen deze constructie is er veelal ruimte 
voor reflectie. Belangrijke besluitvorming of informatie uit de commissie wordt door beide heren voorgelegd aan de gehele 
Raad van Toezicht. De commissie Kwaliteit komt vier keer per jaar samen, altijd vlak voor een regulier RvT-overleg.

De heren Hoek en Bestman zijn positief over de inhoud van het kwaliteitsrapport. Door hun hoge mate van betrokkenheid 
staan er volgens hen geen verrassingen in het rapport. Het geeft een weergave van een groot aantal processen binnen 
Sjaloom Zorg, maar nog lang niet alles. Alles benoemen zou gezien de hoeveelheid een te omvangrijk rapport worden. Het 
rapport ligt in lijn met reeds bestaande interne rapportages, zoals de voortgangrapportage. De heer Bestman benadrukt 
dat de nu nog ‘mogelijke verbeterpunten’, stelliger geformuleerd mogen worden. Deze verbeterpunten worden momenteel 
daadwerkelijk in de praktijk gebracht, en mogen dan ook als zodanig geformuleerd worden. Daarnaast vindt hij dat er 
vooral heel veel goed gaat binnen Sjaloom Zorg, en dit ook benoemd mag worden. De heer Hoek sluit zich hierbij aan, 
maar verzoekt nog wel om een kernachtige samenvatting. Het is belangrijk de snelle lezer, maar vooral ook cliënten en 
verwanten, qua highlights goed te informeren.

Ben Diemel, lid van de ondernemingsraad

Aad Hoek, voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid, lid Raad van Toezicht

Het is in het belang van de medewerkers èn de organisatie dat 
er preventiebewustheid is binnen Sjaloom Zorg

Dit rapport laat zien dat Sjaloom Zorg wil leren en verbeteren. 
Daar wordt continu aan gewerkt
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Externe visitatie
Het kwaliteitsrapport is, in het kader van externe visitatie, toegestuurd en bestudeerd door dhr. Albert Zwerus. Hij heeft als 
voorzitter van SIEN, een Thoolse belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking, het rapport beoordeeld 
en heeft samen met Henk Brinkman (Raad van Bestuur) en organisatieadviseur Daan de Viet de reflectie doorgenomen. 
Zijn opmerkingen en aanvullingen zijn verwerkt in het rapport. Als sterk punt noemt hij onder meer het feit dat uit het 
kwaliteitsrapport blijkt hoeveel moeite wordt gedaan binnen de organisatie om de cliënt centraal te stellen. 

Wel zou hij graag meer informatie teruglezen over hoe verwanten worden betrokken en hoe inspraak via medezeggenschap 
is geregeld. Dit wordt uitgebreider toegelicht in het definitieve rapport. Verder vraagt hij zich af hoe de organisatie ervoor 
zorgt dat de verschillende onderwerpen die in relatie staan met elkaar (CTO, klachten, incidenten e.d.) optimaal benut worden. 
Hij adviseert om aan medewerkers duidelijk het nut te laten zien van de inzet van diverse processen (ontwikkeltraject, 
verbeteracties n.a.v. meldingen). De term ‘CSS’ bij het item omtrent Werkplekleren schept verwarring. Er vindt een aanpassing 
plaats om deze teamreflectiemethode helder te presenteren. 

Dhr. Albert Zwerus merkt op dat 10 informele klachten en 0 formele klachten op jaarbasis weinig is. De rol/naam van de 
cliëntvertrouwenspersoon komt wat hem betreft te weinig naar voren in het rapport. Hierop is het conceptdocument 
aangepast. De passage omtrent ‘zorgvuldig omgaan met vrijheidsbeperking’ komt over alsof deze maatregel veelvuldig 
worden ingezet en dat het naar beneden brengen van dit percentage een must is. Hij stelt dat hierbij ook gekeken dient 
te worden naar de ontwikkeling van de cliënten. Dhr. Daan de Viet licht toe dat er vaak alternatieven bestaan voor 
vrijheidsbeperkende maatregelen en dat medewerkers door de vragenlijst in Pluriform nu gedwongen worden om hierover 
na te denken. 

Al met al stelt dhr. Albert Zwerus dat het kwaliteitsrapport een mooie bijdrage levert aan de organisatie. Het geeft een 
duidelijk en transparant beeld van uiteenlopende kwaliteitsvernieuwingen binnen Sjaloom Zorg. 

Dirk Jan Bestman, lid commissie Kwaliteit en Veiligheid, Lid Raad van Toezicht

Albert Zwerus, voorzitter belangenvereniging SIEN

Als ik dit als buitenstaander zou lezen, dan lees ik dat deze 
organisatie zich focust op kwaliteit

Wat direct in het oog springt, is hoeveel er gaande is 
binnen Sjaloom Zorg. Alle zaken worden in alle openheid en  
transparantie verteld. Dat vind ik een zeer goede zaak.
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Bestuurlijke conclusie

Getuige dit verslag zijn er veel processen binnen Sjaloom Zorg gaande. Naast dit kwaliteitsrapport heeft er separaat een 
directiebeoordeling plaatsgevonden. De directiebeoordeling is eveneens een moment waarop het management team 
(bestaande uit Raad van Bestuur en de Manager Zorg) beoordeeld en reflecteert of de organisatie nog op koers ligt. Uit de 
directiebeoordeling werd al geconcludeerd dat er een effectieve voortgang is geboekt op de doelen uit het strategische 
beleidsplan. Vanuit de directiebeoordeling zijn eveneens de elementen uit het kwaliteits- en veiligheidsbeleid tegen het 
licht gehouden. De voortgang op deze elementen zijn in 2017, net als in voorgaande jaren, door de commissie Kwaliteit en 
Veiligheid per kwartaal structureel gemonitord. Van daaruit werd gedurende het verslagjaar, eveneens bijgestuurd. Vanuit 
organisatorisch perspectief en qua managementsysteem is Sjaloom Zorg volgens het managementteam ‘in-control’.

Ondanks de geboekte voortgang blijft het voor de organisatie een uitdaging om alle ontwikkelingen en progressie tot een 
samenhangend geheel te houden. Dit kwam eveneens naar voren tijdens de externe visitatie. Samenhang wordt gecreëerd 
door vast te houden aan een viertal domeinen te weten; cliënt, medewerker, organisatie en omgeving. Deze indeling is 
terug te vinden in het strategisch beleidsplan en vindt zijn doorgang in velerlei voortgangsdocumenten. Sjaloom Zorg 
heeft de basis op orde. Dat wil zeggen dat de randvoorwaarden voor het bieden van goede zorg aanwezig zijn. Voldoende 
gekwalificeerd personeel, een ondersteunend elektronisch cliëntendossier en deugdelijke huisvesting zijn hier voorbeelden 
van. In dit rapport valt te lezen dat naast ‘de basis’ eveneens inspirerende en innovatieve trajecten gaande zijn. De zelf 
ontwikkelde app MijnCody en de leergang ‘Werken aan Kwaliteit van Bestaan’ zijn werkelijke innovaties binnen Sjaloom 
Zorg. Ook het werkplekleren en de themabijeenkomsten m.b.t. de medezeggenschap zijn compleet nieuw en zorgen voor 
vernieuwing, zowel onder medewerkers als bij cliënten. Uiteraard is er naast alle benoemde trajecten eveneens ruimte voor 
verbetering. Hieronder volgt een overzicht van de onderwerpen die in 2018 (en daarna) de kwaliteitsagenda vormen:

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2017

• Zelfredzaamheidsmethodiek (ZRM): Binnen Pluriform Zorg wordt gewerkt met het zorgplan op basis van 
de levensdomeinen van Schalock en Verdugo. Het methodisch werken in het zorgplan vindt hier aansluiting 
op. In de praktijk wordt voor de cliënten die gefinancierd worden vanuit de WMO eveneens gebruikt gemaakt 
van deze zorgplanmethode. Deze methode sluit echter minder aan op de (kwaliteits-)eisen van gemeenten. 
Een verbetering in 2018 is het invoeren van de ZRM-methode in Pluriform Zorg voor de vanuit de WMO-
gefinancierde cliënten. 

• Cliëntportaal: Om de afstemming tussen cliënt, verwanten en professional te versterken is betrouwbare 
informatie onmisbaar. Sjaloom Zorg heeft eind 2017 een pilot uitgevoerd met een zogenaamd cliëntportaal. Dit 
is een digitaal afschrift van het zorgplan en biedt verwanten een actueel inzicht in de dagelijkse werkzaamheden 
en de rapportage over de cliënt. Het is een verbetering van dienstverlening als het cliëntportaal in 2018 verder 
wordt ingezet binnen Sjaloom Zorg.

• Overzichten vrijheidsbeperking: Het is van meerwaarde als er vanuit Pluriform Zorg periodiek overzichten 
gemaakt kunnen worden m.b.t. de aantallen ingezette maatregelen per locatie. Zo kan er worden bijgehouden 
of er ook een daadwerkelijke afbouw wordt gerealiseerd.

• Interne audits: Als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem worden er periodiek interne audits 
gehouden. Uit verschillende analyses blijkt dat de procedure van interne audits niet doeltreffend is. Het is 
noodzakelijk om de wijze van interne audits te herzien in 2018.
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• MijnCody applicatie: Omdat MijnCody nog een relatief nieuw begrip is binnen Sjaloom Zorg dient een 
verdere inpassing plaats te vinden van de app binnen het cyclisch werken. Ook zal er een aansluiting bij het 
huidige trainingsaanbod gevonden moeten worden. Dit, voor zowel medewerkers als cliënten. 

• Themabijeenkomsten medezeggenschap: Tijdens de bijeenkomsten worden gekleurde pictokaartjes 
gehanteerd. Om meer bekendheid te krijgen onder cliënten is het van meerwaarde om de kaartjes ook bij 
bewonersvergaderingen te introduceren. Zo wordt het gebruik ervan gemeengoed binnen Sjaloom Zorg. 

• Kwaliteit van Bestaan: Om het traject een blijvend karakter te geven dient er borging plaats te vinden 
op diverse onderdelen binnen de organisatie. Een instrument om medewerkers kritisch te houden over 
het bijdragen aan kwaliteit van bestaan aan hun cliënten is, om dit onderwerp te laten terugkomen in 
jaargesprekken. Dit is momenteel nog niet structureel geborgd binnen Sjaloom Zorg.

De bovenstaande verbeterpunten zijn niet limitatief. Vanuit de directiebeoordeling en het opgestelde jaarplan (balanced 
scorecard) zijn nog meer verbeterpunten op te tekenen.


