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Voorwoord bestuurder

In 2018 is Sjaloom Zorg heel actief geweest met het realiseren van haar doelen voortkomend uit het Meerjaren- 
beleid ‘Alleen Sámen’.

Centrale onderwerpen waren:
• Verdere implementatie van het cliëntportaal;
• Borging ontwikkeltraject complexe zorgvragen;
• Mijn Cody is aantoonbaar gebruikt als input voor het zorgplan;
• Uitvoering scholingsplan voor medewerkers 2018;
• Inzet sociaal intranet Tirza.

Kwaliteit van bestaan
Cliënten, vrijwilligers en medewerkers hebben het doorontwikkeltraject dat in 2016 is ingezet afgerond. Voor cliënten 
bestond dit o.a. uit het inregelen van een nieuwe vorm van medezeggenschap op centraal en decentraal niveau. Op verzoek 
van en voor vrijwilligers werden er thema’s georganiseerd om hun kennis uit te breiden op het gebied van de AVG-wetgeving, 
hygiëne en veiligheid. Voor medewerkers werden er scholingstrajecten georganiseerd. Naast de basisleergang “Werken 
aan kwaliteit van bestaan” konden de medewerkers kiezen uit een vijftiental bouwsteenmodules. Onderwerpen die hierin 
behandeld zijn waren o.a. complexe zorgvragen, driehoekskunde, agressietrainingen, methodisch werken, teamtraining 
Pluriform (EPD), borderline, delier, tiltechnieken etc.

Met het realiseren van deze kwaliteitsimpulsen streeft Sjaloom Zorg continu na om aansluiting te behouden bij de zorgvragen 
van haar cliënten. Dit is ook noodzakelijk, omdat in de dynamiek van deze maatschappij deze nogal aan verandering 
onderhevig zijn. Dit vergt enerzijds veel van het bestuur/management/medewerkers, anderzijds is het een uitdaging en 
biedt het kansen voor de organisatie.

Kwaliteit en veiligheid
Dagelijks zijn onze medewerkers bezig met het beantwoorden van vragen en zorgen voor mensen met een beperking 
(lees mensen met mogelijkheden). Zij proberen op een professionele (verantwoorde) wijze hier invulling aan te geven. Het 
beleidsstuk ‘Kwaliteit en veiligheid binnen Sjaloom Zorg’ vormt hiervoor de basis.
Thema’s die hierin centraal hebben gestaan waren o.a. externe audit HKZ, meldingen incidenten en calamiteiten (MIC), 
klachtenbehandeling, beleid rondom risicovolle en voorbehouden handelingen van medewerkers, meldingen incidenten 
medewerkers (MIM), Arbo en RI&E, HACCP & Hygiënebeleid.

Wij denken dat onze organisatie - door het goed op orde hebben van ons huishoudboekje, proactiviteit en ondernemerschap 
- ingericht is voor de toekomst.

Henk Brinkman MBA
Raad van Bestuur

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2018
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Algemeen

Voor u ligt het kwaliteitsrapport van Sjaloom Zorg over het verslagjaar 2018. 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

Silas Vader, deelnemer van dagbestedingslocatie De Luchtballon in Ossendrecht

Ik wil nuttig bezig zijn en dat is zeker het geval. 
Je helpt hier écht mee

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2018
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Sjaloom Zorg in beeld
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Oog voor het individu

Intake

Rapportage

• SIS
• Wensen- en behoeftengesprek

Team-reflectie
Op basis van ‘Dit vind ik ervan!’-resultaten en andere kwaliteitsinformatie 
van alle cliënten van het team of de locatie, bijvoorbeeld vanuit 
medewerkersonderzoek, interne audit, extern onderzoek, analyse 
Landelijk Serviceteam Zorg (LSZ), rapportage Commissie vrijheid en 
vrijheidsbeperking, ECD en Meldloket.

Cliënt
• Beraad
• Her-SIS
• Multidisciplinair overleg
• ‘Dit vind ik ervan!’(1x per jaar)

Afsprakenkaart
en dossier

Einde zorg- en 
dienstverlening

Uitvoering zorg- en 
dienstverlening

Evaluatie met 
cliënt

Overleg en reflectie 
Gedurende het jaar

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.  Een verbetering in 
2018 was het invoeren van de Zelfredzaamheidsmethodiek (ZRM) in Pluriform Zorg voor de vanuit de WMO-gefinancierde 
cliënten. Tijdens een oriënterend bedrijfsonderzoek bij een andere zorgaanbieder is gebleken dat de implementatie van een 
volledig digitaal ZRM te hoge kosten met zich meebracht en deze bovendien niet zou voldoen aan de kwaliteitseisen van 
Sjaloom Zorg. Daarom is de keuze gemaakt om de ZRM handmatig te verwerken in Pluriform Zorg. De cliëntdossiers zijn 

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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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. Hierbij hanteert Sjaloom 
Zorg de Villans-protocollen. 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. De registratie 
omtrent vrijheidsbeperkende maatregelen is standaard opgenomen in Pluriform Zorg. In ieder zorgplan staat vermeld dat er 
een gesprek heeft plaatsgevonden in de driehoek tussen professional, cliënt en ouder/verwant. Indien nodig in samenspraak 
met de orthopedagoog of andere deskundigen. De orthopedagoog accordeert de inzet van maatregelen.
 

• Meer inzicht in wensen van cliënten: Dankzij de vragenlijst van MijnCody kan een cliënt geheel zelf aangeven 
waar zijn wensen zitten op het gebied van doelen en acties voor het zorgplan. Er wordt onderzocht hoe deze 
wensen op technisch niveau en zonder extra administratieve werkdruk geïntegreerd kunnen worden in het 
zorgplan zonder afhankelijk te zijn van de app. 

• Cliëntportaal: Het is een verbetering van dienstverlening als het cliëntportaal verder wordt ingezet binnen 
Sjaloom Zorg. Door technische drempels kon de uitrol in 2018 niet worden gerealiseerd. De projectcoördinator 
bezoekt in 2019 de woonlocaties om tekst en uitleg te geven over deze nieuwe optie in Pluriform.

Dit gaan we verbeteren!

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2018

voor alle disciplines binnen Sjaloom Zorg te raadplegen. Om gebruik van Pluriform Zorg te optimaliseren, is er bovendien in 
2018 een verbetering ingezet wat betreft het trainen van de medewerkers. Deze trainingen worden ook in 2019 aangeboden 
om de kennis van alle medewerkers die werken met dit systeem op het gewenste niveau te houden.

MijnCody
MijnCody is een op zichzelf staand systeem dat cliënten een nadrukkelijkere stem geeft in hun zorgplan. MijnCody leidt 
cliënten door een vragenlijst die correspondeert 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 15.

Implementatie cliëntportaal MijnSjaloomZorg
Het cliëntportaal MijnSjaloomZorg is een actueel digitaal afschrift van het zorgplan en de rapportage. Na de pilot in 2017 
is in maart 2018 een projectcoördinator aangetrokken om het cliëntportaaltraject verder vorm te geven. Uit analyse bleek 
dat er een aantal technische uitdagingen overwonnen moesten worden. Hierover is veelvuldig overleg gevoerd met de ICT-
partner en de softwareleverancier . Door de technische belemmeringen is de implementatie van MijnSjaloomZorg vertraagd. 
Wel is er in 2018 een plan van aanpak opgesteld, zijn beleidsdocumenten en informatievoorziening verzorgd en heeft er in 
oktober 2018 een presentatie plaatsgevonden aan de regiomanagers over het cliëntportaal. De uitrol van het cliëntportaal 
per locatie staat op de agenda voor 2019.
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In 2018 is gebleken dat het lastig is om stichtingsbrede overzichten te genereren. In de praktijk blijkt dat er een grote 
variatie is in het gebruik van voorbehouden risicovolle en overige handelingen. Daarom is besloten om stichtingsbreed geen 
overzicht op te stellen, maar dit individueel te hanteren. 

Vermindering psychofarmaca
Middels jaarlijkse reviews met huisartsen, apothekers en de orthopedagoog wordt sinds 2018 nadrukkelijk aandacht besteed 
aan het verminderen van medicijngebruik van cliënten. Dit proces wordt gevolgd door de geneesmidddelencommissie, waarin 
onder meer apothekers, AVG-arts, regiomanagers, manager zorg en orthopedagoog zitting in hebben. De aandachtsvelders 
psychofarmaca (medewerkers) hebben over dit thema tevens een training in gehad. 

• Naast de aandachtsvelders worden middels bijeenkomsten/trainingenook andere medewerkers 
deelgenoot gemaakt van de doelstellingen omtrent vermindering psychofarmaca en zorgvuldig omgaan 
met risicovolle handelingen. 

•  Medewerkers activeren om gebruik te maken van kennisgemeenschap Villans

Dit gaan we verbeteren!

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.

2016 2017 2018

Totaal aantal meldingen (incidenten) 878 1213 1141

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2018
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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

Uit het overzicht van incidentmeldingen in 2018 zien we dat de meeste incidenten plaatsvinden rondom de thema’s agressie, 
medicijngebruik en overig. 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 er vanuit verschillende 
niveaus analyses en acties plaats. In het laatste kwartaal van 2018 is een forse daling op het gebied van medicijngebruik. Dit 
valt mogelijk te herleiden naar bovengenoemde acties van manager zorg en regiomanager over het belang van aftekenen 
van de gegeven medicatie. 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.

Jaaroverzicht 2015 t/m 2018
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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.

Er vonden in 2018 geen meldingen aan externe instanties plaats. Wel vond er eind december 2017 een audit plaats van de 
IGZ over het onderwerp psychofarmaca. Hierbij waren eveneens een huisarts en de apothekers betrokken. In februari 2018 
is het rapport vastgesteld. Daarbij bleek dat Sjaloom Zorg op enkele punten haar beleid dient aan te scherpen. Over het 
algemeen voldoet de organisatie aan de vigerende wet- en regelgeving rondom psychofarmaca. Er wordt een plan van 
aanpak gemaakt o.b.v. het genoemde rapport. De voortgang zal vanuit de geneesmiddelencommissie worden bijgehouden.

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 Marijke Snippe , de 
cliëntvertrouwenspersoon (CVP) of bij Annelies van der Ham, 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 Annelies van der Ham, de nieuwe klachtenfunctionaris en 
medewerker bij het CBKZ, en Marijke Snippe, de nieuwe cliëntvertrouwenspersoon is opgenomen in het relatiemagazine 
Samen Zorgen. 

In 2018 werden in totaal dertien informele klachten geregistreerd. Het betrof onvrede over de woonomstandigheden, 
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, voorjaar 2019

Onafhankelijk klachtenfunctionaris 
Annelies van der Ham wordt 
ingeschakeld wanneer een klacht intern 
niet opgelost kan worden. “Ik praat met 
de klager en ook met de organisatie. 
Luisteren is het allerbelangrijkste. Zo 
krijg je een goed beeld wat er aan de hand 
is. Het is mooi om mee te werken aan een 
oplossing en dat je cliënt en organisatie 
naar elkaar toe kan begeleiden.”

Onafhankelijk klachtenfunctionaris 
Annelies van der Ham

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2018
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Soms loop je wel eens tegen 
problemen aan waar je niet zo goed 
raad mee weet. Het is dan fijn om 
iemand te hebben waar je je verhaal 
kwijt kan. Cliëntvertrouwens-
persoon Marijke Snippe is zo 
iemand. De jeugd- en gezinscoach 
is al drie jaar werkzaam bij de 
gemeente Goeree-Overflakkee. In 
die rol heeft ze het eiland en zijn 
bewoners goed leren kennen.

Marijke neemt het stokje over van 
Romi Bos. “Ik ken haar goed”, vertelt 
ze. “Ze is mijn directe collega en 
vroeg mij of ik interesse had om 
vertrouwenspersoon bij Sjaloom Zorg 
te worden. Daar hoefde ik niet zo lang 
over na te denken. Sjaloom Zorg is er 
voor iedereen. Die positieve instelling 
spreekt mij erg aan.” Marijke ziet uit 
naar haar nieuwe uitdaging. “De functie 
van cliëntvertrouwenspersoon vind 
ik heel mooi. Ik sta op een afstandje 

van de organisatie, maar mag wel 
meedenken over het oplossen van 
problemen. Die afstand is nodig, zodat 
ik onafhankelijk advies kan geven.”

Het is voor Marijke de eerste keer dat 
ze als vertrouwenspersoon aan de slag 
gaat. “Het is nog wel even bekijken 
hoe we alles gaan regelen, maar ik 
heb er alle vertrouwen in dat het 
goed komt”, geeft ze aan. “Als coach 
ben ik gewend om verhalen aan te 
horen en met mensen mee te denken. 
Vaak vinden mensen het alleen al heel 
fijn dat er naar ze geluisterd wordt, 
zodat ze hun verhaal kwijt kunnen.” 
Cliënten vinden het soms lastig om 
bepaalde problemen aan te kaarten 
bij de begeleiding of weten niet zo 
goed hoe ze sommige onderwerpen 
kunnen bespreken. Marijke biedt bij dit 
soort situaties graag ondersteuning 
en denkt mee. Het maakt niet uit of 
het om kleine of grotere zaken gaat. 

De cliënt bepaalt zelf wanneer hij 
aan de belt trekt. “In eerste instantie 
kunnen cliënten mij bereiken door 
middel van een telefoontje of e-mail. 
Mocht het nodig zijn dan kan ik bij 
ze langskomen, zodat we samen 
een oplossing kunnen vinden. Het 
is niet de bedoeling dat we samen 
een traject ingaan. Cliënten doen 
hun verhaal bij mij. Als we er niet 
uitkomen, kaart ik het probleem aan 
bij het management. Uiteraard zonder 
daarbij namen te noemen.”
Begin volgend jaar bezoekt Marijke 
alle locaties van Sjaloom Zorg, zodat 
cliënten haar kunnen leren kennen. “Ik 
vind het erg belangrijk dat cliënten 
een gezicht bij mij hebben”, geeft 
Marijke aan. “Als je iemand al een 
beetje kent, is het een stuk minder 
spannend om te bellen of een e-mail 
te sturen.”

Meedenken over het oplossen van problemen

Cliëntvertrouwenspersoon Marijke Snippe

Bron: Samen Zorgen, najaar 2018
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Werken aan goede en veilige zorg
Binnen Sjaloom Zorg wordt het streven naar kwalitatief goede en veilige zorg gezien als vanzelfsprekend. Iedere medewerker 
is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg die hij of zij levert. 

Het kwaliteits- en veiligheidsbeleid binnen Sjaloom Zorg gaat uit van 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. Deze komen op verschillende manieren naar boven. De in- en 
externe audits, tevredenheidsonderzoeken, controlerapporten en incidentmeldingen vormen hier belangrijke input voor.

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. 
Eind 2017 werd het arbobeleid geheel gereviseerd. Binnen het verzuimbeleid is een aantal wijzigingen geweest. Het open 
spreekuur met de bedrijfsarts is een feit en medewerkers kunnen ongepland op eigen behoefte naar het spreekuur van de 
bedrijfsarts komen. Daarnaast is de frequentie van het Sociaal Medisch Team (SMT) overleg opgeschroefd naar 1x per maand 
gezien het hoge ziekteverzuim. Op verzoek van Sjaloom Zorg heeft Human Capital, een extern bureau, RI&E’s uitgevoerd 
op de nieuwe locaties. Geconstateerde risico’s en knelpunten zijn opgenomen in de rapportage en worden in een plan van 
aanpak opgepakt door de betrokken regiomanager. De manager zorg heeft in december verdere afspraken gemaakt met 
Human Capital over de evaluatie van alle RI&E’s plus ondersteuning van regiomanagers en preventiemedewerkers.

• Als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem worden er periodiek interne audits gehouden. In 
2018 zijn de interne audits voor het eerst uitgevoerd middels een nieuwe methodiek. Deze methodiek is 
themagericht en er wordt gewerkt vanuit een vooraf vastgestelde vragenlijst. Dit is goed bevallen. Echter blijft 
de interne auditsystematiek binnen Sjaloom Zorg aandacht behoeven. Wat we in 2019 willen verbeteren, is 
dat de procedure interne audits wordt aangepast op de nieuwe werkwijze en er zal uitbreiding plaats vinden 
van het interne auditteam. Hier hangt mee samen dat nieuw aangestelde auditoren zullen moeten worden 
opgeleid en begeleid. 

Dit gaan we verbeteren!

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2018
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Zoals gezegd is iedere medewerker verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg die hij of zij levert. Dat onze medewerkers in 
staat zijn de regie nemen in het zelf verantwoordelijk zijn voor je eigen handelen, wordt duidelijk uit onderstaand voorbeeld. 
In dit artikel uit Samen Zorgen komt heel mooi naar voren dat het niet alleen goed is om je eigen kwaliteiten te kennen, 
maar minstens net zo goed om aan te kunnen geven wanneer je van mening bent dat je over onvoldoende deskundigheid 
beschikt om in bepaalde situaties veilige zorg te kunnen bieden. 

De medewerkers van Sjaloom Zorg 
beschikken over heel veel kennis 
en ervaring. Toch moeten ook zij 
wel eens nadenken over de juiste 
aanpak van een situatie. Ambulant 
begeleider Jolanda Schol kan er 
over meepraten. “Als ik merk dat 
mijn deskundigheid tekort schiet, 
kaart ik dat aan.”

Vanuit de gemeente kreeg Sjaloom 
Zorg de vraag om bij een specifieke 
hulpvraag te assisteren. “Het ging 
in dit geval om een jeugdzaak”, legt 
Jolanda uit. “Normaal gesproken 
worden dit soort gevallen door 
het Jeugd Ondersteunings Team 
(JOT) opgepakt. Het JOT kon toen 
echter geen intensieve begeleiding 
bieden. Sjaloom Zorg kon dat wel.” 
Als ambulant begeleider was het 
Jolanda’s taak om de situatie goed te 
observeren en de stand van zaken in 
kaart te brengen.

Onbekend
“Deze zorgvraag was voor Sjaloom 
Zorg nieuw”, geeft Jolanda aan. “Zowel 
de ouders als het kind hebben geen 
beperking. De vraag lag op het gebied 
van eetproblematiek. Ik ben er dan 
ook naartoe gegaan met de instelling 
‘Ik zal kijken wat ik kan doen’.” De 
ambulant begeleider kwam er al snel 
achter dat in het desbetreffende gezin 
teveel structuur aanwezig was. “In de 
meeste situaties waar ik terecht kom is 
juist het tegenovergestelde het geval. 
In deze casus hielden de ouders hun 
kinderen aan een te strak schema. Ik 
vond het heel prettig dat ik met onze 
orthopedagoog Caroline Ligtendag 
kon overleggen over de juiste aanpak 
van de situatie. Er zijn zodoende al 
flinke vorderingen gemaakt in dit 
gezin. Dat is natuurlijk heel mooi!” 
Kort na deze vraag kwam er een 
tweede. Nu over een gezin met baby, 
waar de jeugdverpleegkundige niet 
de mogelijkheid had om intensieve 
begeleiding te bieden. 

Observeren
Jolanda observeerde de situatie 
en schreef een advies over hoe 
de ontstane problemen volgens 
haar het beste aangepakt konden 
worden. “Dit ging om een complexe 
situatie”, vertelt ze. “In mijn werk, 
maar ook persoonlijk, heb ik niet 
zoveel ervaring met de medische 
kant van deze situaties. Ik heb veel 
telefonisch contact gehad met de 
jeugdverpleegkundige en uiteindelijk 
besloten dat ik niet deskundig genoeg 
was. De moeder gaf bij mijn laatste 
bezoek aan dat ze mijn ondersteuning 
erg fijn vond, al was het maar om haar 
verhaal kwijt te kunnen.” De ambulant 
begeleider is benieuwd hoe het nu 
met het desbetreffende gezinnetje 
gaat. “Ik vraag binnenkort eens na hoe 
het is en of de ondersteuning die ze 
van het JOT gekregen hebben nuttig 
is geweest. Daar kan ik ook weer van 
leren.”

Met een creatieve houding kom je verder

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2018

BRON: Samen Zorgen, voorjaar 2018
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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 werden 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. 

Op woonvoorziening De Westplaat staat de wensboom 
in knop. De eerste groene blaadjes met cliëntwensen zijn 
er al gespot. Ook op andere locaties kunnen cliënten sinds 
kort een hartenwens in de boom hangen die bijdraagt aan 
hun kwaliteit van bestaan. Help als medewerker mee om de 
bruine bomen groen te kleuren!

• Inpassen van de app binnen het cyclisch werken blijkt niet op alle locaties soepel te verlopen. In 2018 is een 
projectmedewerker aangesteld om trainingen te geven om het gebruik van MijnCody te intensiveren, technische 
problemen in kaart te brengen en gewenste aanpassingen te communiceren met de softwareontwikkelaar. 
De projectmedewerker gaat samen met een regiomanager en Cody-coaches onderzoeken of een andere 
werkmethode mogelijk betere resultaten boekt. Wel wordt gebruik ook in 2019 gestimuleerd door aandacht 
te schenken aan gerealiseerde hartenwensen, succesverhalen van cliënten en voortgang met trainingen. 

Dit gaan we verbeteren!

Bron: Intranet, juni 2018

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2018
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Een wens van Jacqueline van 
Heukelen in de wensboom op 
Molenzicht en een wens van Sonja 
Troost in de online omgeving 
MijnCody waren de aanleiding voor 
een mooie Burenavond in Dirksland. 
20 september was het zover. 
Met zelfgemaakte loempiaatjes 
en soep, salades, enthousiaste 
Molenzicht-bewoners, een groep 
buurtbewoners én prachtig weer 
was de avond meer dan geslaagd.

De bewoners van Molenzicht hadden 
voorheen niet zoveel contact met 
hun buren. “Toen we hier kwamen 
wonen waren veel buurtbewoners 
bang voor overlast”, vertelt Sonja. 
“Jammer genoeg hebben veel 
mensen een vooroordeel over 
mensen met een beperking.” Om 
met de buurtbewoners in contact te 
komen wilde Jacqueline graag iets 
rond Burendag organiseren. Deze 
wens hing ze op in de wensboom op 
Molenzicht.

American Party
“Ik houd ervan om dingen te 
organiseren”, geeft Sonja aan. “Dat 
had ik dan ook in MijnCody gezet. 
Mijn mentor kwam met het idee om 
mijn wens met die van Jacqueline te 
combineren. We hebben toen met z’n 

allen bij elkaar gezeten om plannen te 
maken. Eerst wilden we een barbecue 
organiseren, maar dan ben je erg 
afhankelijk van het weer.” Besloten 
werd daarom om een American Party 
te houden. Om alle buurtbewoners uit 
te nodigen stelde Sonja een brief op. 
“We hebben erin gezet dat we het erg 
leuk zouden vinden als ze aanwezig 
zouden zijn”, vertelt ze. “Maar als ze 
geen zin hadden, waren ze natuurlijk 
niks verplicht.” 

Sonja en Jacqueline kijken terug op 
een gezellige avond. De Burenavond 
was namelijk een groot succes. 
“We hadden ongeveer 30 mensen 
uitgenodigd”, vertelt Jacqueline. “Er 
kwamen bijna 25 buren, dus daar 
waren we heel blij mee. Ook bijna 
alle bewoners van Molenzicht waren 
aanwezig.” Bij de voorbereidingen 
kwam heel wat kijken. “We hadden 
uitgerekend hoeveel broodjes en 
salade we nodig hadden”, legt Sonja 
uit. “De soep hadden we zelf gemaakt. 
Uiteindelijk hadden we nog heel 
veel soep over, maar dat hebben we 
bewaard voor de volgende dag. Als 
toetje was er bowl met kwark.” De 
buren namen ook allerlei lekkers mee: 
nasi, warme kippenpootjes, gebak en 
een doos Merci als bedankje.

Niet nerveus
Sonja opende de avond met een 
speech. “We wilden laten zien 
dat mensen met een beperking 
prima in staat zijn om iets leuks te 
organiseren”, vertelt ze. Lagen de 
dames van tevoren niet wakker? “Nee 
hoor”, schudt Sonja. “Ik ben op mijn 
werk in de catering op het Albeda 
College in Middelharnis wel gewend 
om dingen te organiseren. Soms 
bereid je dan iets voor, dat op het 
laatste moment wordt afgezegd. Dat 
kan altijd gebeuren. Maar we hadden 
een plan B hoor. Als het slecht weer 
geweest zou zijn, hadden we de 
groep opgesplitst en zouden we in de 
huiskamers gegeten hebben. Gelukkig 
was dat niet nodig. Het was hartstikke 
mooi weer!” 

De bewoners van Molenzicht vonden 
de avond meer dan geslaagd. “Tijdens 
de avond hebben we gezellig bij 
kunnen praten en ook nu hebben we 
nog goed contact. Als ik op straat 
loop roepen ze ‘he, buurvrouw!’”, lacht 
Sonja. “Het is fijn dat je als normaal 
mens wordt gezien en niet als iemand 
met een beperking.”

“He buurvrouw! Hoe gaat ‘tie?”

Sonja Troost en Jacqueline van Heukelen organiseren Burenavond

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2018
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‘Regie over eigen leven’. Vier woorden die makkelijk gezegd zijn. Toch vullen 
ouders, belangenbehartigers én begeleiders onbewust al snel in wat goed is voor 
een cliënt. Omdat zij menen de cliënt het beste te kennen, omdat ze nooit een 
tegengeluid horen, omdat het tijd scheelt. Met de MijnCody-app kregen cliënten 
opeens de kans om hun mening te geven; over hun wensen, over de doelen, 
over hún leven. Die kans kan alleen gepakt worden als zij de app gebruiken en 
gemotiveerd worden om blíjven te gebruiken. “MijnCody? Dat is gewoon de 
standaard”, zegt Peter Goedhart, manager zorg, stellig.

Inmiddels is MijnCody officieel onderdeel van het zorgplan. Een zorgplan bij Sjaloom Zorg is niet compleet zonder resultaten 
van MijnCody erin verwerkt te hebben.

Laat de kansen niet liggen! 
De app geeft zorgkundige coaches de kans om:
• Verdiepend contact met cliënten te krijgen 

Door de vragenlijst op de acht levensdomeinen regelmatig in te vullen, ontstaat er een duidelijk beeld hoe het met 
een cliënt gaat en wat zijn verwachtingen en/of wensen zijn. Er zijn al verschillende verrassende resultaten naar voren 
gekomen dankzij MijnCody.

• Input voor het zorgplan te krijgen van de cliënten zélf
• Wensen van cliënten uit te laten komen 

Stichting Vrienden van Sjaloom Zorg stelt een budget beschikbaar om wensen uit de wensbomen (op iedere 
woonlocatie aanwezig) uit te laten komen.

Nieuwe features
Sinds de start van MijnCody zijn er verschillende zaken aangepast en verder ontwikkeld. Zo zijn er nieuwe features 
bijgekomen die het overzicht voor medewerkers moet vergemakkelijken. Een gebruiker kan nu maximaal tien personen 
koppelen aan zijn account. Dankzij een ‘stoplicht’ is verder in één oogopslag te zien hoe vaak een cliënt de app gebruikt 
en hoe actief de domeinen worden ingevuld. Bij de zelfredzaamheidsmatrix wordt nu in het ‘wiel’ aangegeven op welk 
domein dit van toepassing is. Tot slot is de app voorzien van een nieuwe voorleesstem.

Fiona Goudzwaard, zorgkundige coach

Arianne Ligtendag, regiomanager

Hij zat te schaterlachen om de pictogrammen en 
vroeg gelijk wanneer we het weer konden invullen

MijnCody betekent meer quality time 
voor de cliënt én begeleider

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2018
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Zo wordt op verschillende manieren geprobeerd om de app zo leuk en laagdrempelig mogelijk te houden. De zorgkundige 
coaches spelen hierin de hoofdrol. Door mensen te stimuleren eens in de maand of om de maand een vragenlijst in te 
vullen, worden de resultaten namelijk pas écht volop benut. Dat de app – die ontwikkeld is samen met Sjaloom Zorg – van 
grote meerwaarde kan zijn, is ook andere organisaties ter ore gekomen. Inmiddels hebben de Cody-ontwikkelaars ook een 
vierjarig contract afgesloten met KWF Kankerbestrijding.

Wat kan beter?
Binnenkort wordt er een bijeenkomt gehouden met alle aandachtsvelders om te bespreken hoe MijnCody binnen de teams 
wordt opgepakt, of er nog zaken veranderd moeten worden en er wellicht iets gemist wordt in de app. 

BRON: intranet

De app MijnCody wordt binnen 
Sjaloom Zorg alweer bijna twee 
jaar gebruikt. Toch vragen 
sommige medewerkers zichzelf 
nog steeds wel eens af: wat kan ik 
er nou precies mee? Hoe vertaal ik 
de kennis die MijnCody oplevert 
nou in de praktijk? Zorgkundig 
coach Angela Lindhout somt de 
voordelen graag nog eens op.

Via het invullen van de vragen-lijst 
in de MijnCody-app kunnen cliënten 
aangeven hoe ze zichzelf voelen, wat 
hen bezighoudt en of ze met iets in 
hun maag zitten. Volgens Angela 
levert dat unieke inzichten op. “Als 
begeleiding proberen we natuurlijk 
zo goed mogelijk te achterhalen hoe 
een cliënt zich voelt, maar soms weet 
je op bepaalde zaken net niet goed 

de vinger te leggen. MijnCody kan 
in dat geval het nodige duwtje in 
de rug geven”, legt ze uit. “Een mooi 
voorbeeld vind ik bijvoorbeeld het 
antwoord van een cliënt op de vraag 
wat haar hartenwens is. Ze bleek heel 
graag eens met haar vriendinnen naar 
de film te gaan. Zo’n wens is relatief 
makkelijk te vervullen. Als we de 
cliënt blij kunnen maken, vind ik dat 
we daar als begeleiding ook zeker in 
moeten investeren.”  

Sommige cliënten vinden het invullen 
van de vragenlijst in de app best 
spannend. “Dat snap ik wel”, zegt 
de zorgkundig coach. “De vragen 
gaan best diep en cliënten moeten 
goed nadenken over wat ze van 
hun kwaliteit van leven vinden.” 
Een deel van de cliënten vult de 

app zelf in. In dat geval wordt de 
uitkomst gebruikt als leidraad van een 
begeleidingsgesprek. Angela werkt 
momenteel aan het opstellen van een 
leergang. Hierin leren medewerkers 
hoe ze de uitkomsten van MijnCody 
vertalen naar het zorgplan. In de 
toekomst is het namelijk de bedoeling 
dat de vragenlijst hier onderdeel van 
wordt.

Angela roept haar collega’s op om 
MijnCody een kans te geven. “Zeker, 
mijn collega’s hebben al genoeg te 
doen. Maar als je het geen kans geeft, 
bepaal je voor de cliënt of het niet of 
wel werkt. Ik zou zeggen; probeer het 
gewoon. Dan ontdek je vanzelf wat 
het oplevert!”

MijnCody levert mooie inzichten op

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2018
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Medezeggenschap

Lokale en centrale medezeggenschap
Afhankelijk van de structuur is 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 en een onafhankelijk voorzitter. 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 bewonersoverleggen of lokale initiatieven om meer medezeggenschap te realiseren.

Door met de thema-avonden
In 2017 werd gestart met thema-avonden voor cliënten en verwanten (respectievelijk veiligheid en hygiëne). Deze  
succesvolle bijeenkomsten hebben in 2018 een vervolg gekregen. In april werd na een korte inleiding in groepjes over 
het thema vrijwilligersbeleid gediscussieerd aan de hand van stellingen. 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 volgde de tweede thema-avond, waar aandacht werd geschonken aan hygiëne. Zoals 
vorig jaar was ook dit jaar grote aandacht voor gelijkheid en waardige inbreng voor alle aanwezigen. Cliënten konden 
bijvoorbeeld aan de hand van kaartjes aangeven als het gesprek te ingewikkeld werd of als zij iemand meer wilden betrekking 
in de bespreking. 

• Praktisch oppakken van de aangedragen onderwerpen van cliënten/belangenbehartigers, verzameld tijdens 
de bijeenkomsten. .

•  Cliënten(vertegenwoordigers) in een vroeg stadium betrekken bij projecten, waaronder nieuwbouwprojecten 
en periodieke overleggen met CZ Zorgkantoor. Daarnaast wordt samen met een afvaardiging van cliënten 
onderzocht of het huidige taalgebruik in brochures, website e.d. voldoende aansluit bij de doelgroepen van 
Sjaloom Zorg.

Dit gaan we verbeteren!

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2018
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Voor de eerste keer is in unieke 
samenstelling, van cliënten en 
ouders, de LMR van Smalstad XL 
(lokale medezeggenschapsraad), 
in 2018 bij elkaar geweest. Deze 
unieke samenstelling wierp al direct 
zijn vruchten af. De cliënten hebben 
hun zegje kunnen doen en kregen 
daarvoor een groot compliment 
van de ouders. Heel serieus werden 
zaken besproken die te maken 
hebben met het wonen en welzijn 
op Tholen.

LMR
Onder andere de overlast van jeugd 
in de tuin, de verdeling van de 
coachschappen en de cliënttraining 
die op Smalstad XL op stapel staat. 

De notulen zijn door de secretaris 
opgesteld en rondgestuurd naar alle 
ouders van Smalstad XL. Vervolgens 
zijn de notulen van de LMR ook 
besproken in de bewonersvergadering 
op Smalstad XL. En dan is het balletje 
rond!

Medezeggenschap
De aandachtsvelder mede-
zeggenschap zorgt tijdens de 
bewonersvergadering voor de 
notulen. Ook deze notulen worden 
onder alle betrokkenen verspreid. 
25 april staat de 3e thema-avond 
op het programma. Met als thema: 
vrijwilligers. De cliënten van de 
CMR en de aandachtsvelders 
medezeggenschap bespreken tijdens 

het aandachtsveldersoverleg met 
elkaar het programma van de thema-
avond, de taakverdeling en de 
stellingen die we op de thema avond 
hopen te gaan bespreken.

Thema-avond
De eerste thema-avond over 
voeding en de tweede thema-avond 
over veiligheid waren beide een 
groot succes. De stellingen leveren 
voldoende stof tot spreken op. En het 
animo onder de cliënten is groot. En 
hierdoor is ook de medezeggenschap 
binnen Sjaloom Zorg groot. De 
cliënten van Sjaloom Zorg krijgen zo 
een steeds grotere ‘stem’ die gehoord 
mag worden!

“Een stem die gehoord mag worden”

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2018

Blog Arianne Ligtendag, regiomanager

BRON: 26 maart 2018, blog
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In 2017 is het beleidsplan Alleen 
Sámen van start gegaan. Hierin 
staan de strategische doelen die 
richting geven aan de activiteiten 
van Sjaloom Zorg voor de komende 
vier jaar. Eind november 2018 
bekeek een groot gezelschap – twee 
jaar na de start – of de organisatie 
nog op koers ligt. “Je kan het een 
APK noemen, net als bij een auto”, 
lichtte gespreksleider Karel van 
Holten toe.

Anders dan bij een auto werd de 
keuring niet uitgevoerd door één 
keurmeester, maar door wel twintig. 
Leden van de Raad van Toezicht, de 
Centrale Medezeggenschapsraad, 
Ondernemingsraad, regiomanagers, 
het managementteam en 
organisatieadviseurs splitsten zich 
tijdens de bijeenkomst op in vier 
groepen om de stichting onder de 
loep te nemen. De belangrijkste 
uitkomsten werden vervolgens met 
alle aanwezigen gedeeld. Daarbij 
werd vooral kritisch stilgestaan 
bij het werven en behouden van 

gekwalificeerde medewerkers en de 
groei van de organisatie. Over één 
ding waren de ‘APK-meesters’ het 
eens: alle inspanningen moeten leiden 
tot de beste kwaliteit van bestaan 
van de cliënten. 

Ter afsluiting gaven dhr. Brinkman 
(Raad van Bestuur) en dhr. Blok 
(voorzitter Raad van Toezicht) 
hun reactie op de gepresenteerde 
meningen. Ook kregen anderen de 
gelegenheid om hen verdiepende 
vragen te stellen. Weloverwogen 
keuzes maken over groei en omgaan 
met de steeds veranderende 
markt/omgeving stonden tijdens 
dit vragenpanel centraal. De 
slotconclusie: Sjaloom Zorg zit met 
Alleen Sámen nog steeds op de 
goede weg. Door onder andere de 
kernwaarden van Sjaloom Zorg en het 
versterken van het personeelsbestand 
(zowel kwalitatief als kwantitatief) 
hoog op de agenda te laten staan, 
gaat de organisatie goed voorbereid 
de tweede helft van haar beleidsplan 
tegemoet.

APK voor het beleidsplan

Bron: Samen Zorgen, voorjaar 2019

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2018
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Patrica Dammers, arbeidscoach

“Het aller- allerbelangrijkste is natuurlijk de begeleiding van 
de cliënt in het gehele traject. Kijken wat het arbeidsvermogen 
van de cliënt is, wat de wensen zijn en daarbij de perfecte 
match vinden binnen het bedrijfsleven.” Het is en blijft een 
stukje maatwerk waarbij de cliënt centraal staat.” 

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2018

Versterking kwaliteit van de zorg
Sjaloom Zorg werkte in 2018 aan kwaliteit van zorg door kennisverrijking van vaste medewerkers. Dit gebeurde onder 
meer door het aanbieding van specifieke bouwstenen, toegespitst op situaties die op de werkvloer van desbetreffende 
medewerker voorkomen. Hiernaast is geïnventariseerd of medewerkers zich willen specialiseren in een bepaalde richting, 
zoals HBO jeugd. Sjaloom Zorg heeft deze ‘specialisatiewens’ in het opleidingsbudget meegenomen. 

Als pilot is in 2018 begonnen met een jobcoachtraject voor cliënten. Doel was het onderzoek naar cliënten die mogelijk in 
aanmerking komen voor ontwikkeling op het gebied van werknemersvaardigheden en door kunnen stromen naar betaalde 
arbeid. Een externe jobcoachspecialist  bezocht alle locaties om tekst en uitleg te geven over deze pilot. In 2019 wordt bij 
voldoende animo gestart met de praktische uitvoering van jobcoaching.

Om de kwaliteit van zorg verder te versterken kijkt een SPV’er van het externe consultteam sinds 2018 mee bij het vormgeven 
van nieuw beleid rondom GGZ-problematiek. 
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Blog: 27 juli 2018 Lydia van de Kreeke, ambulant begeleider
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Als trajectbegeleider mag ik 
mee optrekken in het proces van 
ontwikkelingsgericht werken op 
De Mèkkerstee. In het kort wil ik 
wat meer informatie geven hoe dit 
proces er op De Mèkkerstee uitziet.

Kennismaking en intake
Een cliënt meldt zich aan voor een 
eerste kennismaking.

Cliënten komen vanuit wonen (Wlz)
Gemeente (Wmo)
Particulier (Pgb)
In het kort vertellen we wie we zijn, 
wat we doen en wat we kunnen 
bieden. De drie ‘hoofdpijlers’ binnen 
de werkzaamheden op De Mèkkerstee 
zijn:

Werken in de kaashal
Werken in de productie
Werken in de tuin/stal en de 
kinderboerderij

De inhoud van de werkzaamheden 
wordt besproken en we maken 
een korte rondleiding over de 
verschillende afdelingen, zodat de 
cliënt zich een goed beeld kan vormen. 
Na afloop van het eerste gesprek 
worden er afspraken gemaakt: waar 
ga je beginnen, hoeveel dagdelen, 
vervoer enz.

Evaluatie
Na een start te hebben gemaakt volgt 
er na zes weken een evaluatiemoment 

en heeft de cliënt en hebben wij een 
goed beeld waar de cliënt het beste 
past en het meeste werkplezier 
ervaart. De cliënt staat centraal!

Aan de hand van de methodiek ‘Geef 
me de 5’ worden doelen opgesteld en 
vertaald naar het persoonlijk zorgplan.

Waar ben je goed in?
Waar wil je naartoe/wat wil je 
bereiken?
Wat vind je lastig?
Welke waarden zijn belangrijk voor 
je?

Op welk gebied ben je klein?
Wat ga je doen om punt twee te 
bereiken?
Ook vult de cliënt vult zijn/haar 
eigen trajectboek in waardoor de 
cliënt eigen regie behoudt en zelf 
verantwoordelijk is voor de te behalen 
doelen.
Doelgroep
We zien binnen De Mèkkerstee 2 
doelgroepen:

Cliënten met een psychosociale/
psychische beperking en/of NAH die 
een zorgvraag hebben om binnen 
De Mèkkerstee vaardigheden aan 
te leren in een veilige setting en van 
hieruit zich verder ontwikkelen en als 
doel hebben te kunnen participeren in 
de samenleving.

Als vangnet blijft De Mèkkerstee 
van groot belang in het proces op 
weg naar de maatschappij. Terugval 
betekent dat je altijd terecht voor 
ondersteuning en begeleiding op De 
Mèkkerstee.

Het is fijn dat er tijdens dit proces 
sinds kort job-coaching aanwezig is 
binnen Sjaloom Zorg.

Er wordt in goed overleg met de 
job-coach afgestemd welk traject te 
volgen en wat het het meest haalbaar 
is voor de cliënt, bijv. stage, werk-
ervaringsplek of vrijwilligerswerk.

De afspraken worden vastgelegd 
in een overeenkomst tussen cliënt, 
werkgever en Sjaloom Zorg.

Cliënten, veelal met een verstandelijke/
lichamelijke beperking die blijvend 
gestructureerde begeleiding en 
intensieve ondersteuning nodig 
hebben en waar De Mèkkerstee dient 
als veilige, dagelijkse werkplek.
Communicatie
Duidelijke afspraken in de begeleiding 
zijn groot belang voor het slagen van de 
opgestelde doelen en de persoonlijke 
ontwikkeling van de cliënt. Twee keer 
per jaar worden cliënten, coach en 
belangenbehartigers uitgenodigd om 
samen met de cliënten het proces te 
volgen en indien nodig bij te sturen.

Ontwikkelingsgericht werken op de Mèkkerstee
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Reflectie Ondernemingsraad (OR)

Twee leden van de ondernemingsraad hebben een reflectie verzorgd op het kwaliteitsrapport 2018. Hun focus 
lag hierbij op zaken binnen de organisatie op medewerkersniveau. De ondernemingsraad geeft aan dat het 
kwaliteitsrapport een duidelijk, helder en overzichtelijk document is. 

Wel missen zij bij het onderwerp ‘veiligheid medewerkers’ de MIM-meldingen. Een onderwerp dat continue aandacht 
vereist d.m.v. training, scholing en door medewerkers te attenderen op het meldingssysteem . De OR-leden voegen toe 
dat hier al wel een stap in gemaakt is met het aanstellen van preventiemedewerkers. Hierbij is adequate training en 
faciliteren (ook in uren) van groot belang. Sjaloom zorg heeft de MIC- en MIM-meldingen voor komend jaar in haar ‘top 
vier’ staan. Het onderwerp MIM-meldingen is ook een thema waar nadrukkelijk aandacht aan wordt besteed bij de interne 
audits in 2019. 

De beleving van de werkdruk is een punt dat volgens de OR tevens blijvende aandacht verdient. Zo blijft de medewerker 
duurzaam inzetbaar en wordt verzuim teruggedrongen. De OR ziet grote meerwaarde in de tevredenheidsonderzoeken 
onder medewerkers, maar ziet graag een betere follow-up/terugkoppeling van gedane actiepunten van genoemd 
onderzoek. 

Zelf heeft de OR bijeenkomsten met aandachtsvelders gepland en heeft werkbezoeken afgelegd Hierbij is veel input van 
de medewerkers op de werkvloer verzameld. De OR noemt de input van de regiomanagers beperkt. De leden zouden 
vanuit deze geledingen graag meer willen horen wat er speelt op de werkvloer. Er is door de OR aangedrongen op het 
opstellen van een klokkenluidersregeling binnen Sjaloom Zorg. Deze is momenteel in ontwikkeling, wat volgens de OR een 
verbeterpunt is. Ook het traumaprotocol is herzien en verbeterd. 

Veel winst ziet de OR in het updaten of opnieuw opstellen van de RI&E’s op diverse locaties. Als kanttekening kaart de OR 
aan dat dit wel gecombineerd dient te worden met een plan van aanpak die steeds besproken, opgepakt en geëvalueerd 
wordt in de teams. 

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2018

Anneke van der Ploeg en Gert Versluis, leden ondernemingsraad Sjaloom Zorg

Een duidelijk, helder en overzichtelijk rapport
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Reflectie Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)

Het kwaliteitsrapport is toegestuurd en doorgenomen door een afvaardiging van de medezeggenschapsraad 
(bestaande uit voorzitter Sandra van Putten-Lokker en CMR-lid Izaäk Potappel). 

Dhr. Potappel concludeert dat de organisatie alle opmerkingen van de CMR op het Kwaliteitsrapport 2017 heeft 
meegenomen in het rapport van 2018. Dit betreft een goede uiteenzetting van de huidige structuur van de 
medezeggenschap. Op lokaal niveau wordt de cliënt en de aandachtsvelder betrokken bij het lokale overleg. De 
aandachtsvelder organiseert de bewonersoverleggen op locatie. Volgens het CMR-lid is dit voor de medezeggenschap 
van grote meerwaarde. 

Hij is van mening dat het kwaliteitsrapport duidelijk en transparant de diverse kwaliteitsvernieuwingen binnen Sjaloom 
Zorg weergeeft. Op cliëntniveau richt zich dit met name op de implementatie van het cliëntportaal MijnSjaloomZorg, 
MijnCody en het opstellen van de zorgplannen. De plannen die genoemd worden voor 2019 zijn niet onbekend bij de CMR. 
Dat wil zeggen dat de CMR goede informatie krijgt vanuit de organisatie over allerlei activiteiten en beleidsbeslissingen 
die er in 2018 zijn genomen. Dhr. Potappel stelt dat de CMR goed betrokken wordt binnen de organisatie en van de diverse 
thema’s op de hoogte is. 

Sandra van Putten-Lokker is sinds februari 2019 aangesteld als onafhankelijk voorzitter. Een reflectie geven op het jaar 
2018 is voor haar vanuit deze functie niet mogelijk. Wel deelt zij mede dat, in de korte periode waarin zij werkzaam is 
voor Sjaloom Zorg, zij zowel het bestuur als de medewerkers ervaart als professioneel en betrokken. Informatie wordt 
tijdig gedeeld en medezeggenschap wordt als een serieuze zaak gezien, stelt zij. Bij belangrijke gebeurtenissen wordt 
de CMR voldoende en tijdig betrokken. De voorzitter vindt dat er sprake is van een open communicatie. Met MijnCody 
wordt volgens haar bijgedragen aan het welzijn en de kwaliteit van de cliënt. De app is een goed hulpmiddel voor de 
medewerkers. Verdere implementatie en ontwikkeling van systeem zodat het voor alle cliënten bruikbaar wordt, getuigt 
van een goede inzet door Sjaloom Zorg.

De voorzitter woonde begin 2019 een van de thema-avonden bij waar in het kwaliteitsrapport over wordt gesproken. 
Zij stelt dat het een mooi middel is om cliënten aan te laten geven hoe zij bepaalde zaken ervaren en beleven. Het kan 
volgens haar bijdragen aan een gezamenlijke en gedragen aanpak wanneer er zaken binnen de organisatie veranderd 
moeten worden. 

Door de afvaardiging van de CMR in de commissie Kwaliteit en Veiligheid (middels een gekozen RvT-lid) wordt de 
CMR betrokken bij de behandeling van onder meer incidenten. Positief noemt zij dat er naast de extra aandacht voor 
incidenten rondom medicatie ook aandacht is voor mogelijkheden in het beperken van de medicatie. Belangrijk is volgens 
de voorzitter om de processen nu dusdanig te verbeteren dat de incidenten in aantal gaan afnemen. 

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2018

Izaäk Potappel, CMR-lid

Het is goed om waar te nemen dat alle vernieuwingen 
in openheid en transparantie worden verteld
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Er is voldoende aandacht voor medezeggenschap vanuit het bestuur en medewerkers. Wel is het een wens van de 
voorzitter dat er meer cliënten de stap zouden durven zetten om deel uit te maken van de CMR.

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2018

Sandra van Putten, voorzitter CMR

Kwaliteit is een belangrijke pijler om het functioneren 
van een organisatie aan af te meten. Het is goed om te 
lezen, maar ook te ervaren, dat hier ruim aandacht aan 
wordt besteed bij Sjaloom Zorg.
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Reflectie Raad van Toezicht (RvT)

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. Toch willen we nog wel benoemen de Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG). In het verslagjaar is veel tijd besteed in zowel de organisatie als in de commissie Kwaliteit en Veiligheid aan 
de implementatie. 

Het kwaliteitsrapport ligt in lijn met reeds bestaande interne rapportages, zoals de voortgangrapportage. De heer Bestman 
vindt dat er vooral heel veel goed gaat binnen Sjaloom Zorg, en dit ook benoemd mag worden. Ook de samenwerking en 
openheid tussen de leden van de commissie K&V is een belangrijk onderdeel voor elkaars vertrouwen.

Sjaloom Zorg Kwaliteitsrapport 2018

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

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

Als ik dit als buitenstaander zou lezen, dan lees ik 
dat deze organisatie zich focust op kwaliteit en klaar 
staat voor de medemens.

Het kwaliteitsrapportage laat naar mijn mening  
goed zien dat Sjaloomzorg niet tevreden achterover 
wil leunen, maar als lerende organisatie voortdurend 
streeft naar verdere verbetering van de zorg voor 
onze cliënten. Zo goed mogelijke zorg leveren is 
immers de kern van ons werk.
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Bestuurlijke conclusie

Vorig jaar zijn we verder gegaan met het doorontwikkelen van ons kwaliteitsbeleid. Hierbij waren de achtdomeinen 
van Schalock en Verdugo (2002) en de bestaande randvoorwaarden leidend. Belangrijkste conclusie is dat 
heel veel factoren een rol spelen bij het implementeren van kwaliteitsinstrumenten. Het succes ervan is niet 
alleen afhankelijk van de kwaliteit of validiteit van het instrument zelf, maar vooral ook van de organisatie, de 
medewerkers en de manier waarop het instrument wordt geïmplementeerd. 

Die vele factoren hebben bijvoorbeeld te maken met de visie van de organisatie op kwaliteit en noodzakelijke 
randvoorwaarden zoals draagvlak, het informeren en begeleiden van medewerkers, en ICT-faciliteiten. Maar vooral ook 
met de competenties en vaardigheden van de medewerkers die de instrumenten toepassen. Daarom is het belangrijk 
dat organisaties kennis nemen van diverse instrumenten en van elkaar kunnen leren, bijvoorbeeld door instrumenten en 
ervaringen uit te wisselen in hun lerend netwerk. 
 
Overige conclusies zijn: 
• Trainen in het ECD: Om optimaal gebruik te maken van het ECD is in 2018 een verbetering ingezet van wat betreft het 

trainen van medewerkers in Pluriform Zorg;
•  Verbeteren van de dienstverlening: Om daadwerkelijk optimaal gebruik te kunnen maken van cliëntportaal Mijn 

Sjaloom Zorg is er een technisch plan van aanpak opgesteld met een ICT-leverancier om dit in zijn totaliteit te kunnen 
implementeren binnen de organisatie;

•  Vermindering psychofarmaca: Naast het benoemen van aandachtsvelders worden middels bijeenkomsten/trainingen 
ook andere medewerkers deelgenoot gemaakt van de doelstellingen omtrent vermindering psychofarmaca;

• 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. 

• Interne audits: In 2018 zijn de interne audits voor het eerst uitgevoerd volgens een nieuwe methodiek. Deze methodiek 
is themagericht en er wordt gewerkt vanuit een vooraf vastgestelde vragenlijst. Dit bleek een duidelijke verbetering te 
zijn. Wat we in 2019 willen verbeteren, is dat de procedure interne audits wordt aangepast op de nieuwe werkwijze en 
er zal uitbreiding plaatsvinden van het interne auditteam en deze worden ook opnieuw opgeleid;

•  Medezeggenschap: Cliënten en verwanten in een vroeg stadium betrekken bij nieuwbouwprojecten
 
Bovenstaande verbeterpunten moeten leiden tot een hogere kwalitatieve zorg/dienstverlening voor cliënten. Geïnitieerd 
door betrokken/gemotiveerde met de juiste competenties opgeleide medewerkers.
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